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CUVÎNT ÎNAINTE

Cu ajutorul Prea Milostivului i Prea Induratului Dum-

nezeu, Celui înTreime închinat;cu ajutorulrugciunilor Prea

Sântei Nsctoarei deDumnezeui Pururea FecioareiMana

i cu ale tuturor Sfinilor, mrturisescc am începutsîncep

a scrie aceastsmerit alctuire, fiind îndemnat mult de sfatul

Earintelui meu cel duhovnicesc, care întrindu-mâ cu a sa

lagoslovenie, am socotitc cele ce voi scrie în lucrarea de

fa vor fi spre folosul de obte al frailor notri monahi

i mireni. Deci începînd de aici, iat ce am a zice în cele

ce urmeaz: _

Noi aflam din dumnezeiestileScripturi, din istoriile bise-

riceti i dinînvturile Sfinilor Prini,c Biserica lui Hris-

tos, de-a lungul veacurilor, a fost aproape întotdeauna lupta-

t i încercat de prigoane i de eretici, care au amestecat

neghina ereziilor lor cu griul cel curat, a învâturiloi celor

sfinte i dreptmâritoare.

Dar acest lucru nu s-a întîmplat numai în vremile cele de

demult, deoarece vedem destul de clarci în vremile noas-

tre lupii cei îmbrcai în piei de oi intr i daunval înstau-

lul lui Hristos, casrupis sfârîme turma cea cuvîntâtoare.

iîn zilele noastre vedemc teologii i filosofii întunencului,

rstlmcesc Sfintele i dumnezeiestile Scripturi,i prm îne-

legeri prute înalte i duhovniceti, pe sine i pe muli rt-

cesc de la adevr, i îi duc la pierzare. Aceti lucrtori vicleni

i dascli ai minciunii (I Tim. 4, 2; H Petru 2, 1), ca i însui

satana, cruia ei îi slujesc, se prefac - prin graiul apostolesc

- în îngeri ai luminii (Q Cor. 11, 14).

Unii din ei postesc mult i se roag la artare, ca fariseu

cei de pe vremea Mîntuitorului; aliiumbl desculii îmbrâ-
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câi în haine vechi i rupte ca ereticii eustaiei (Pidalion); se
fâmicesc pe sinecau ajuns la adevrata lepdare de sine
se arata a fi foarte milostivii nefiind trimii de conducerea
Bisencu, predic prin sate i prin orae spre a aduce pe oa-
meru lapocina, darde ascultarea i supunereaierarhiccea
canonic a Bisericii nimic nu pomenesc.

^
i aa, acoperindu-si viclenia nravurilor lor cu cele ceînva pe oameni, îi despart pe ei prin nâbâgare deseam de

ascultarea Bisericii i de prinii cei duhovniceti. Alii din
acetia, necunosdnd nici prin învtur, nici prin cercare
propnesemnele adevratelor vedeniii vise, propovduiesc
printre oameni nlucirile minii lor i vedeniile cele de la
draa, numindu-le pe ele „vedenii cereti" i „descoperiri
dumnezeieti".
iaa, fiind înelai de ctre draci, prin nlucirea visurilori a vedeniilor celor dearte, duci pe alii la pieire, fâcîndu-is cread mincinoasele lor vedenii i visuri. în sfirit, alii

socotmdu-se pe sine curaii feciorelnici, cu mult mîndrie

'

nesimirei obrznicie nvlesc la deasa împrtirecu Sfin-
telei Prea Curatele Taine ale Domnului Dumnezeu i Mân-
tuitorului nostru lisus Hristos,fr nici ocâinâifr zdro-
birea inimii,fr de nici opregtire cuviincioasafa de Prea
malta i Prea înfricoata Tain.

Ba ceea ce este mai râu, ei îndrznesc a se împrtifr
despovedanie,ifr de a facecanonul cel rînduit de duhov-
nic in fiecare zi, i astfel, prin aceste practici strine de rîn-
duiehle canonice ale Bisericii dreptmâritoare, prin aceste aba-
teri i neonnduieli, ei defima nu numai scumpâtatea sfin-
telor i dumnezeietilor canoane, ci i sfinenia cea mare a
Prea bnntelor i Prea Curatelor Taine, i pe muli îi îmbol-nvesc cu aceste erezii i inovaii sectare. Acetia, socotindc pnn deasaîmprtire se sfinesc, dar nebgînd deseam
la canonuli la pregtireacea cuviincioas, în locde sfinenie,
pe CKuimezeu îl minie foartei agonisesc osînda venic. Ba
in ultima vreme,am auzitc s-au ivit unii preoi i clugri
nuuu depnn ce mnstiri care, întemeiai pe nite vedenii
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ale lor, au început a face prin casele oamenilor liturgjui,

botezuri, clugrii ale unor brbai i femei, i toate acestea

le fac pe ascuns,fr de nici oblagoslovenie sau încuviinare

a Episcopului locului. i pe aceti clugri, ce îi fac contra

rînduielilor sfintelor canoane, nu-i trimit ia vreo mnstire
spre aînva supunereai ascultarea,cumcere votulfgdu-
inei îngerescului chip celui monahicesc, ci îi trimit prin sate

i orae,s predice oamenilor pocina, dar maicuseam sâ-i

convings cread în vedeniile cele îneltoare ale lor. înc
aceti clugri fac pe oamenii mirenis poarte Sfintele Taine

la ei, s le ie în sînurile lor sau prin chimirele lor i s se

împrteasc singuri, ori de cîte ori ar voi, fr de spove-

danie, fr de facerea canonului ifr de nici o pregtire

cuviincioas fa de aceast Prea înalt i Prea Cuviincioasa

Tain, Prea fofricoatâ. Pe toate acesteai alte rînduieli cano-

nice care se fac de ctreaceti clugri i clugrie,le-am aflat

din gura a mai multor credincioi, care cu sufletele mîhnite

i tulburate au venit s-mi cear sfaturii lmuririîn aceast

privin, Lnuinîndu-mâ de toate acestea.

Silina gândului m-a îndemnatca în aceastsmerit lucra-

res fac însemnare despre aceste abateri grave de la disci-

plina i rinduielile canonice ale Bisericii dreptmâritoare. Am
aezat îns aceast scriere în form de dialog, cu scopul de a

puteapuneîntrebrilecuveniteînlegturcu cele artate mai

sus, i spre a se da rspunsurile prin cares se lmureasc,

nedumeririle întrebrilor, dup învtura Sfintelor i
dumnezeietilor Scripturii ale învturilor Sfinilor Prini.

Toate aceste abateri i neorînduieli canonice care se fac

de aceti oameni nelmurii în dreapta credin ortodox sînt

înlegturi au ca temelie unelevedenii deartei visuriîne-

ltoare, în convorbirea I am însemnat mai întîi cele apte

principii mai însemnate prin care omul poates ajung s
cad în înelciunea vedeniilor drceti i a visurilor.

i fiindc mai toate aceste pricini izvorsc din pcatele

cele mai mari ale mîndrieii ale slavei dearte, tot în convor-

birea I, am artat pe larg ce este mîhdria, din ce se nate ea
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în mintea i în inima omului, cum a pedepsit Dumnezeu
mîndria la îngeri i la oameni, de dte feluri este mîndria i
cum poate omul sa scape de acest mare pcat.

în convorbirile UI, IVi V s-a vzut,dup putere, ce suit

visurile, ce sînt vedeniile,dfâ primejdie are cel ce se nevoiete
cu scopul de a avea vedenii; apoiam artat ce sîntnlucirile
i menirea. De asemenea, despre cunoaterea de sine, despre
defimarea de sine, despre semnele adevratelor vedeniii
ale adevratelor minuni, care sîntde la Dumnezeui despre
semnelevedeniilori minunilor celor false; cum îneal dracii

pe clugri i pe mireni cu visuri i cu vedenii mincinoase.
Apoi, ce spune Sfînta i dumnezeiasca Scriptur despre vi-

suri i vedenii i altele, în legtur cu vedeniile, cu visurile

i minunile cele adevrate i cele false i mincinoase.
Iar în ultimele dou convorbiri, am vorbit despre Sfînta

i dumnezeiasca Euharistie.Cuma fost instituit aceast Sfih-

tâ Tain de ctre Mîntuitorul, care a fost practica Bisericii în
legtura cu dumnezeiasca Liturghie i Sfînta împrtanie
în primele veacuri, din vremea persecuiilor i pînâ în zilele

noastre; despre împrtirea duhovniceasc pe calea sfintei

rugciuni i prin lucrarea tuturor faptelor celorbune, aespre
Sfînta Anaibrâ, originea i puterea ei sfinitoare în Biseric.

S-a mai adugat i un sfatcare mi s-apruta fi potrivit, referi-

tor la împrtirea cu Sfintele si Prea Curatele Taine, pentru
timpurile noastre.

1 Mila Domnului, Dumnezeului i Mîntuitorului nostru
Iisus Hristos, pentru rugciunile Prea SfinteiSaleMaici i ale

tuturor Sfinilor Si, s-mi ajute mie pctosului si nemer-
nicului pe acest pârnînt i tuturor iubiilor frai în Hristos
lisus, care vor citi cartea aceasta,s nu uitmînvaturile din
eai dup puteres le urmm. Amin!

Anul 1962, luna Martie în 25 zile, la Praznicul

„ Bunei Vestiri a Prea Sfintei Nsctoarei de
Dumnezeu i Pururea Fecioarei Mria.

Iubite Printe Cleopa,

Am citit cu mare plcere cartea înalt Prea

Cuvioiei Tale. E foartefrumoas, foarte bine

întemeiat pe învturile Sfinilor Prini du-

hovnicetiifoarte adevrat în tot ce cuprinde.

Cu aleas iubire în Hristos,

Dumitru Stniloae

Bucureti, 6-VI-1969



CONVORBIBEA ÎMÎ1

DESPRE MÎNDRIE I DESPRE SMERENIE

Celeapte pricini prin care seînealomul de vedeniiide visuri

• Ce este mîndriai din ce se nate • Cum o pedepsete Dumnezeu
• De cîtefeluri este • Mîndria miniii minrii voii • Cumscpm
de mîndrie • Ce estesmerenia • Smerenia sfinilor, a Maicii Dom-
nului, a MîntuitoruluiHristos • Din ce se natesmerenia ijblosuî
ei • Ispitele care vin peste cei mîndri • Cunotina de sinei sme-

renia • Semnele adevratei smerenii

„Caile nebunilor sînt drepte înaintea lor, iar
' cel înelept ascult sfaturile" (Pilde 72, 16)

Stareul: Ce-i, frate Ioane, ce ai ? Ca de la o vreme tot te

vd abtut, fria tanu erai aa, peste ce ai dat, de etiaa de
posomoriti dus pe gînduri ? i de ce nu vii s-mi spui care

sînt gîndurile i nemulumirile ce te apas pe suflet, de ai

ajuns la aceast mlhnire?

Fratele: Precum vd, Prea Cuvioase Printe Stare ai cu-

noscut oarecum chiarnumai la vedere starea mea sufleteasc.

i pentrucvvd astzi mai puin ocupat,v rog s-mi dai
blagoslovenies ramîn la Prea Cuvioia voastr ca s-mi des-

copr gîndurile carem frârrunt im tulbur.

Stareul: Bine, frate Ioane, dar eti hotarît i pregtit acum
cas te mrturiseti?
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Fratele: Da, Prea Cuvioase Printe ! i mâ rog câ trebuia

sâ fac lucrul acesta mai de mult vreme, îns tare am fost

stpînit de lenevire i nu am îndrznit ca sâ vin s-mi
descopr contiina i sâ vâ cer lmurire asupra celor ce

mâ tulbur.
Stareul: Dar ce gînduri te chinuiesc, frate Ioane,i ce ne-

dumeriri ai pe suflet ?

Fratele: Iat, Prea Cuvioase Printe, ce gânduri mâ chi-

nuiesc: de o bucat de vreme, tot aud câ s-au ivit prin lume
oameni care s-au învrednicitde la Dumnezeu sâ aib vedenii

cereti i câ unii ar fi primit darul proorociei i spun cele ce

au sâ se întîmple în viitor. Ba mai aud câ unii s-ar fi învred-

nicit sâ vadâ pe îngerii cei luminai, pe Maica~Domnului i
chiar pe Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Am auzit câ muli
oameni au i început sâ se ia dupâ dînii i câ-i socotesc pe
ei Prooroci i trimii ai lui Dumnezeu în lume ca sâ propo-
vduiasc pocina. Acestea eu auzindu-le taremâ mlhnesc,

pentru câ de atîia ani, din mica mea copilrie staui slujesc

în ascultarea mnstirii i cu nimicn-am sporit în cele duhov-
niceti deoarece nu m-a învrednicit Dumnezeu cu nici o ve-

denie. Aceasta este pricina întristrii mele, Prea Cuvioase
Printe, câ nu m-am învrednicit sâ ami eu o astfel de mîn-
gîiere. Tare mâ rog sâ mâ lmurii i s-mi dai un sfat cum
sâmâ izbvesc de aceste gânduri carem tulbur foarte mult.

Stareul:S tii, frate Ioane, câ,dup învaturile Sfinilor

i dumnezeietilor Prini, apte sînt cile cele mai însemnate
prin care intra în mintea i inima omului înelciunea cea

pierztoare de suflete a vedeniilor i a nlucirilor drceti.
Fratele: V rog, Prea Cuvioase Pârinte, sâ-mi spunei i

mie care sînt aceste pricini.

Stareul: Frate Ioane, primul i cel mai vestit meteug
prin care diavolul lucreaz în mintea i în inima omului îne-
lciunea vedeniilor i a nlucirilor drceti este pcatul cel

marei pierztor al mîndriei, dupâ mârturia cea vrednic de
toat crezarea a Sfîntului i dumnezeiescului Printe Ioan

Scârarul, care zice: „Cînd ciracul trufiei s-a întrit în slujitorii

12
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si, atunci se aratîn vissau în vedenii în chip de înger lumi-

nat sau de mucenici i led lor descoperirea tainelor pentru

ca acetia ticâloindu-se, sâ ne lipseasc cu desâvîrire de

minte" (Scara 23, 15).

Al doileameteug prin care diavolul lucreaz înelciu-

nea vedeniilori a nlucirilor sale, esteslava deart, care este

prima fiicai ramur din trunchiul cel blestemat al mîndriei

(Mînt. Pc, cap. 7) . Acest lucru îl adeverete i dumnezeiescul

Pârinte Isaac Sinii, în sfâtuirea ce o face ctre Sfîntul Simion

de Ia Muntele Minunat, zidnd: „Cuvioia ta, ca celce îi aduci

aminte de aceste slbiciuni ale vedeniilor, pîndete-i n-
lucirile gîndurilor celor drceti. Cci acest obicei se face mai

alesmonahilor ceau isteime si sînt iubitori de slava deart"
(Cuv. 4, M. Neam 446).

A treia cale prin care intraîn sufletul omului înelciunea

vedeniilori a viselor cele îneltoare este mintea cea slab

i neiscusitâ. Acest adevr îlarat tot Sfîntuli dumnezeiescul

Printe Ioan Scârarul, ziand a$a: „Dracii slavei dearte, pe

cei slabi la minte (neiscusii) îi ispitete" (Scara 3, 27).

A patra pricina este rîvna cea nebunai nechibzuit, prin

care unii din cei slabi la minte se dau pe sine la post aspru i
îndelungat i la alte grele nevoine, cu scopul de a lua de la

Dumnezeu darul facerii de minuni sau de a li se arta îngeri

sau vedenii i descoperiri cereti, sau sâ li se dea darul sâ fie

asemenea cu vreunul dintre sfini. Despre orîvnâ nebun ca

aceasta a scris dumnezeiescul Pârinte Isaac irul zicînd aa:

„Cu mare boal bolete cel ce are rîvna cea rea" (Cuv. 58).i
în alt loc acelai Sfînt Isaacirul, artind despre cel ce se nevo-

iete cu rîvn i cu scop râu, zice aa: „Cel ce îndrznete s
roage pe Dumnezeu i poftete sâ fac minunii puteri prin

mîinile lui, unul ca acela se afl ispitindu-se în mintea lui de

dracul cel batjocoritor" (Cuv. 36). O rîvnâ nebuna ca aceasta

a avut acelclugr despre care se spune în Patericc se ruga

lui Dumnezeu ca sâ-1 învredniceasc sâ fie asemenea cu Pa-

triarhul Isaaci care, pentru aceastnechibzuit cerere, a fost

batjocorit de diavolul în chip jalnic (Cap. 7, 10).
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A cincea pricina de cdere în cursa vedeniilor i a nlu-
cirilor drceti este neascultarea i îndrtnicia, dup cum
despre aceasta se arat la Pateric, despre acel frate Avramie,
i despre ucenicul lui Awa Iraclit (Cap. 7, 8).

A asea pricin care duce pe omscad în prpastia n-
lucirilor i a vedeniilor drceti i în alte înelciuni pierz-
toare de suflet, este blestemata rinduialâ de sine i nemr-
turisirea gândurilor la prinii ceiduhovniceti (Scara 4,464&-S3).
A aptea i cea mai de pe urm din pricinile care fac pe

oms alunece în primejdia cea pierztoare de suflet a vede-
niilor diavoleti, este necunotina de sine i necunotina
dumnezeietilor Scripturi. Deoarece omul care nu se cunoa-
te pe sinei nici dumnezeienle Scripturi îndat alunec spre
prerea de sine i din aceasta uor cade în înelare. Iar cel ce
cu întemeiere a ajuns ia cunoaterea de sinei lâ adîncul ni-
micniciei sale, acela cu anevoie se va mai socoti vrednic de a
avea vedenii cereti. De aceeai Sfintul Isaac irul zice despre
cel ce se cunoate pe sine: „Cel ce s-a învrednicit a se vedea
pe sine, acela este mai bun decît cel ce s-a învrednicit a vedea
pe îngeri" (Cuv. 34). în adevr marei puternic este ajutorul
pentru om cunoaterea neputinei sale, c nu-1 las pe els
cad în cursa nlucirilor drceti i în alte mari pcate. Tot
Sfîntul Isaac irul numete cunoaterea de sine, temelia a
toat fapta bun: „Fericit este omul acela care-i cunoate
neputina sa i zice: cci cunotina aceasta i se face lui ca o
temelie a toat buntatea" (Cuv. 21). înc i dumnezeiescul
Printe Petru Damaschinul zice despre cunoaterea de sine:
„Nimic nu este mai bine decît a-i cunoate cineva neputina
Si cunotina sa,inimic nu estemairu dedt a nu le cunoate
pe acestea" (Râzb. Nev., Cuv. 2).

Iat, frate Ioane, acestea sînt cele apte ci principale prin
care diavolul strecoar în mintea i în inima omului înel-
ciunea cea pierztoare de suflet a visurilor i a vedeniilor.
Fria ta bine ai fcutc i-ai deschis inima cu sinceritate fa
de Dumnezeu i fa de nevrednicia mea, i te-ai hotârît s
vii i s-i mrturiseti aceste gînduri pierztoare de suflet.
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Fâcînd aceasta, fratele meu, ai izbutit cu ajutorul lui Dum-
nezeusscoi din vizuina minii pe arpele cel gtnditor, care

se încuibase acolo i din adîncul inimii friei tale pe acela

care te rodea mereu i-i otrvea sufletul tu veninul cel adu-

ctor de moarte al vicleniei i al înelciunii lui.

S tiiis ii minte, frate Ioane,c sufletul nostru seasea-

mn cu o corabie care înoat pe valurile cele tulburate ale

acestui veac, iar mintea, care este ochiul sufletului, este rîn-

duit de Dumnezeu ca s fie drmaciul acestei corbii. i s
mai tiic în faa corbiei noastre se afl multe i mari pri-

mejdii. Aceste primejdii se pornesc din marea cea tulburata

a lumii, vînturi mari i foarte potrivnice, adic rzboaiele cele

din partea trupului nostru, care vin din afar i intr prin

poarta cea deschis a celor cinci simuri; se înal valuri furi-

oase din adîncul sufletului nostru, adic gîndurile cele rele

i felurite din inim izvorînd, precum a zis Dumnezeu: „Din

inim ies gîndurile cele rele: uciderile, desfrînârile, furtia-

gurile, mrturiile cele mincinoase, hulele" (Mt. 15, 19); ne

pîndesc jefuitorii cei gînditori, adic dradi cei prea vicleni;

dm peste smîrcurii viitori adinei,care sîntorbirea necuno-

tinei noastre, care fr de veste se ivesc în cale, primejdu-

indu-ne cu spargerea corbieii acestea sînt nepregâtirea cea

duhovniceasc a sufletelor noastre. Iar dnd cîrmaciul cor-
biei, adic mintea, dormiteaz, se înmulete apa în corabie

i o amenina cu scufundarea în adine,i aceasta este nemar-

turisirea pcatelor noastre.

Deci, fratele meu, daca nu te grbetis vii aici, în faa

I>3mnuluii a nevrednicieimele cas scoi,prinspovedanie,

din sufletul friei tale apa cea veninoas a pcatelor, apoi

socotc nu mai era mult vremepînâs se afunde în adîncul

iadului corabia cea sufleteasc a friei tale. Frate Ioane, ceea

ce vreau s-i spun ca s tii bine i s fii încredinat cu tot

dinadinsul estec gîndurile care te-au muncit pe fria tai
pe care mi le-ai mrturisit acum, au rsrit în nuntea i în

inima friei tale, din rdcina cea blestemat a pcatului

celui mare al mîndriei.
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Fratele: Prea Cuvioase Printe, v rog sâ-mi spunei: ce
este mîndria i în ce fel este ea?

Stareul: Sa tii, frate Ioane, câ mîndria esteînceputul, r-
dcina i izvorul a tot pcatuli a toat frdelegea.i fiind-

c ai întrebat i în ce fel este oa, afla câ Sfintul Grigorie Dialo-
gul zice câ: „Mîndria are cinci trepte, iar cas înelegi aceste
trepte, trebuie mai înfiis tii câbunurilecu care cel mîndru
se mîndrete, sînti ele de cinci feluri i anume:

Bunuri fireti, adic isteimea, frumuseea, brbia i
cele asemenea lor.

Al doilea sînt bunuri dobîndite ca: tiina, înelepciunea,
meteugul i cele asemenea.

Al treilea sînt bunuri întîmplâtoare cum sînt bogia,
slava, dregâtoriile i cele asemenea.

Al patrulea sînt bunuri ale voinei.
Al cincilea sînt bunurile cele duhovniceti, adic: darul

proorociei, facerii de minuni i cele asemenea".
Deci, frate Ioane, pe cea dintîi treapt a mîndriei este omul

care, avînd oarecare din aceste bunuri, nu recunoate câ le
are de la Dumnezeu, ci socotete câ le are de la sine însui,
în chip firesc.

A doua treapta a mîndriei este cînd omul recunoate câ
are de la Dumnezeu aceste bunuri, îns nu primite în dar, ci

pentru câ i se cuvin lui, ca unul ce ar fi vrednic de ele.

A treia treapta a mîndriei este cînd cineva cuget câ are
nite daruri pe care îns nu le are.

A patra treapta a mîndriei este dnd cineva defima pe
alii i poftetes fie cinstit de toi, ca un vrednic mai mult
decît aceia.

Acinceaicea dinurm treapta a mîndriei estednd omul
ajunge sâ defaime sfintele legii sâ nu sesupun lor, aacum
au legiuit Sfinii Prini.

Sâ mai tii, frate Ioane, i sâ ii minte câ mîndria are 12
fiice: slava deart, iscodirea, înlarea cu mintea, pregetarea,
mrturisirea cu frnicie, lepdarea de credina, voia cea
sloboda i deplina deprindere a pcatului.
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Fratele: Dar cum se nate mîndria, Prea Cuvioase Printe,

în mintea omului?

Stareul: Mîndria, frate Ioane, are obiceiul a se nate în

mintea omului mai alesdin aceste pricini: iubirea de sine din

slava deart, din prerea de sine, din necunotina de sine,

din postul cel fârâ de socoteal ifr demsura i din viaa

cea osebit, adic din rînduiala de sine, cînd omul umbl du-

p capul su i nu cere sfatul altuia.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare mîndria este de un

singur fel sau de mai multe feluri?

Stareul: Mîndria, frate Ioane, este de dou feluri i anu-

me: mîndria voii noastre i mîndria minii.

Fratele: Dar care din aceste mîndrii ar fi mai rea sau mai

primejdioasa?

Stareul: Sâ tii, frate Ioane, câ mult mai rea este mîndria

minii.

Fratele: Dar pentru ce oare mîndria minii este mai rea

decît mîndria voinei?

Stareul: Iatâ de ce, frate Ioane; mîndria voinei fiind mai

ugor cunoscuta de minte, se va putea lesne tâmâdui, fiind

supusa mai uor la cele ce se cade; cînd îns mintea are mîn-

driei crede cu târie câ judecata ei este mai buna decît a alto-

ra, cum se va mai putea tâmâdui ? Neavînd cine sâ o supunâ

judecaii celorlali, ea nu socotete pe alta mai buna decît pe

sine. Dac ochiul sufletului, care este mintea prin care omul

recunoateicur mîndria voii este neputincios, orb i plin

de mîndrie, apoi cine-1 va putea tâmâdui ?idac lumina este

întuneric i îndreptarul greit, atunci cum va lumina i în-

drepta pe celelalte? De aceea, frate Ioane, se cuvine sa stm
mai cu luare-aminte i cu mai multa târie împotriva acestei

primejdioase mîndrii a minii. i stînd cu mare trie împo-

triva ei, sâ ne înfrînâm iuimea minii noastre, iar prerea

noastr sa o supunem prerii celorlali i s ne facem nebuni

pentru dragostea lui Hristos, ca sâ ne putem înelepi precum

e scris: „Deci de va prea cuiva dintre voi câ este înelept în
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veacul acestas se fac nebun, ca sâ fie înelept" (ICor. 3, 18).

Aadar, frate Ioane, înelege câ mîndria mintii este o boala

drceasca, deoarece ea face peom sâ se creadc este mare,

c este mai înelept decît alii, ic el nu mai are nevoie de
sfaturi i de ajutorul altuia.

Prea Bunul Dumnezeu sâ ne izbveasc pe noi de aceast
patim i boal drceasc

!

însui Dumnezeu prin Proorocul Isaia, ticloete pe cei

ce au aceast boal, zicîndu-le: „Vai celorpricepui întru sine

i înaintea lor tiutori" (îs. 5, 21). înci Marele Apostol Pavel,

ne poruncete aa: „Nu fii înelepi întru voi îniv" (Rom.
21, 16). $i Solomon zice de asemenea: „Nu fi înelept întru

tine singur" (Paremii 3, 6).

Socot, deci, frate Ioane, câ din cele spuse i înelese destul

de limpede, te-ai lmurit de ce mîndria minii este mai rea i
mai primejdioas decît mîndria voirii. Sâ tiii aceasta,c atît

mîndria minii dti mîndria voirii, este o rutate foarte felu-

rit. Si aceast felurit rutate a pcatului mîndriei, o arat
minunat Sfîntuli dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul, ast-

fel: „Mîndria este lepdarea de Dumnezeu, nscocirea draci-

lor, puiul laudelor, semn de nerodire a sufletului, maica osîn-

dirii, gonirea ajutorului lui Dumnezeu, înaintemergâtoare a

nebuniei, pricinuitoarea cderilor, pricina a îndrcirii, izvorul

mîniei, ua frniciei, întâriturâ a dracilor, strâjuirea pca-
telor, pricin de neîndurare, cercettorul cel aspru, judector
fârâ de omenie, potrivnicul lui Dumnezeu, rdcina hulei"

(Scara 83,1).

Vezi, frate Ioane, cît de felurit este rutatea pcatelor
mîndriei ? De aceea, dumnezeiasca Scriptur numete necu-

rat înaintea Domnului pe cel mîndru zicînd: „Necurat este

înaintea Domnului tot cel cu inima înalt" (Pilde 16, 6). Ba i
pe cel ce seîmprietenetecu cel mîndru, tot necurat îlnume-
te, zicînd: „Cel ce se atinge de smoal, va fi asemenea ei" (îs.

Sirah 13, 1 ). De aceea, frate Ioane, acest pcat este foarte urît

in.iintea lui Dumnezeu, Care îl pedepsete cu mare asprime.

toi
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Fratele:V rog, Prea Cuvioase Printe, s-mi spunei cum
pedepsete Dumnezeu pcatul mîndriei ?

Stareul: Asculta, frate Ioane ! Ca sâ ne putem noi da sea-

ma cît de urîtâ este mîndria înaintea lui Dumnezeui cum o
pedepsete El, este de ajuns sâ ne aducem aminte câ numai

tru acest pcat a czut i a fost izgonit din cer satana cu
i îngerii lui (Apoc. 12, 8-9). Iar ca sâ înelegem cît de mare

este prpastia în care cade cel stâpînit de spurcata mîndrie,

s socotim din ce slavi lumin a czut satana i îngerii cei

de un gînd cu el, în ce necinste s-au pogorîti de cîtâmunc
s-au fcut vinovai.

i ca s-i dai seamai mai bine de acest lucru,s tii, fria
ta, câ satana, înainte de cderea lui din lumina i slava cea

de sus, nu era o fptura oarecare neînsemnat a lui Dumne-
zeu, ci era una din cele mai frumoase, mai strlucitoare, mai
împodobite i mai alese dintre zidirile cele mai aproape de
Dumnezeu. Precum ne spune Sfinta Scriptura, el era un lu-

ceafr luminos între cetele înelegtoare din cer. Era un fiu

al dimineii celei neînserate i un heruvim al cerului, foarte

frumos, strlucindi împodobind pe Ziditorul su, Dumne-
zeu. Despre acestlucru vorbete dumnezeiasca Scriptura, în

mod simbolic, prin gura Sfîntului Prooroc lezechil, care zice

ctre împratul Tirului, aa: „...Tu te aflai în Eden, în grdina
Iui Dumnezeu; hainele tale erau împodobite cu tot felul de
pietre scumpe: cu rubine, cu topaze i diamante, cu hrisolit,

cu onix i jaspis, cu safir, smarald, carbunculi aur; toate erau

pregtite i aezate cu miestrie în cuibuleei puse pe tine

în ziua facerii tale"; i iari: „...Tu ai fost un heruvim ca sâ

umbreti i Eu te-am rînduit pentru aceasta; Tu te aflai pe
Muntele cel Sfînt al lui Dumnezeu i umblai prin mijlocul

pietrelor celor de foc" (lezechil 28, 13-14).

Tot aa i Poorocul Isaia îl numete pe satana stea str-

lucitoare i fiul dimineii (îs. 13, 14).

Vezi, frate Ioane, dtâ slav, cît frumuseei dtâ podoaba
a avut diavolul înainte de a cdea cdere mare ? Dar oare de

IH
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ce a czut el din aceast mare fericire i frumusee ?S între-

bm tot pe dumnezeiasca Scriptur, i ea ne va arta acest

lucru zicînd: „Fost-ai fr de prihan în ziua facerii tale, pîn

s-a încuibat în tine nelegiuirea" (lezechil 28, 15).i lâmurin-

du-se care a fost acea nelegiuire care s-a încuibat în satana,

dumnezeiasca Scriptur zice: „...Tu, care spuneai în cugetul

tu: «Ridica-m-voi în ceruri im voi aeza pe scaunul meu
mai presus de stelele Dumnezeului Celui puternic; voi pune

slaul meu în Muntele cel Sfint, în fundul laturei celei din-

spre miazâ-noapte im voi sui deasupra norilor i voi fi

asemenea Celui Prea înalt»" (îs. 14, 13-14). Apoi, artîndc
pentru aceasta cugetare înalt a czut el din cer, zice aa:

„Cum ai czut tu din ceruri, stea strlucitoare, fiu al dimineii,

cum ai fost aruncat pe pâmînt, tu, îmblînzitor de neamuri"

(Îs. 14, 12). Apoi i mai luminat, artînd dumnezeiasca Scrip-

tur pricina cderii diavolului, zice: „Din pricina frumuseii

tale s-a mîndrit inima ta i pentru trufia ta i-ai pierdut îne-

lepciunea. De aceea te-am aruncat la pâmînt i te voi da de

batjocur înaintea împrailor" (Îs. 28, 17). i iari dumne-

zeiasca Scriptur, artînd înlarea satanei i întinderea lui

cu gîndul spre cuprinderea slavei celei neajunse a lui Dum-
nezeu, zice: „Din pricina întinderii negoului tu înluntrul

tu, te-ai umplut de nedreptatei ai pctuit i Eu te-am iz-

gonit pe tine, heruvimul cel umbltor printre pietrele cele

scînteietoare i te-am aruncat din Muntele cel Sfînt al lui

Dumnezeu ca pe un necurat" (lezechil 28, 16-17*. Apoi, ar-

tînd unde a fost aruncati izgonit satana din slava cea mare

pe care o avea în cer, Sfînta Scriptur zice: „în iad s-a pogorît

mrirea tai multa veselie a ta, sub tine se voraterne viermii

i viermii vor fi acoperâmîntul tu" (îs. 14, 11). Iar puin mai

departe adaug: „i acum, tu te pogori în iad, în cele mai de

jos ale adîncului" (îs. 14, 15).

Aadar, frate Ioane, din aceste puine mrturii ale dum-

nezeietii Scripturi credc ai îneles cum pedepsete Dum-
nezeu mîndria i cepagub aduce ea celui ce o are.
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Fratele: Cu adevrat, Prea Cuvioase Printe, am îneles

.jtul de limpede, dar cred c Dumnezeu a dat aceast

pedeaps mîndriei numai satanei i îngerilor lui, fiindc ei,

ca îngeri, puteau s nu greeasc atît de uor ca noi; ci v-a

ruga s-mi spunei cum pedepsete Dumnezeu mîndria la

neamul omenesc?

Stareul:S tii, fria ta,c la aceast întrebare ar fi multe

de spus. Dar cas vorbesc mai pe scurt, ca s ne dam seama

cît de aspru pedepsete Dumnezeu mîndria la oameni, voi

aduce înainte tot dumnezeietile Scripturi, din care vedem

cum a pedepsit Dumnezeu pentru mîndrie pe strâmoii-no-

tri AdamiEva.
Fratele: Dar ce mîndries fi avut strmoii notri Adam

i Eva, Prea Cuvioase Printe, cci eu tiu c ei au fost pedep-

sii de ctre Dumnezeu nu pentru mîndrie, ci pentru neas-

cultare, fiindc ei au clcat porunca lui Dumnezeui au mîn-

cat din pomul oprit!

Stareul: S tii, fria ta, frate Ioane, c strmoii notri

Adam i Eva tot de mîndrie au boliti au fost înelai înainte

de neascultare i clcarea poruncii, fiindc primul semn al

mîndriei este nesocotirea ascultrii (Scara 23, 6-7).

Aceasta s-a vzut i la strmoii notri, cînd au defimat

ascultarea lui Dumnezeu i au clcat porunca Lui cea sfînta.

Pentru a le încerca ascultarea Dumnezeu le poruncise: „Din

toi pomii raiului putei mînca, numai din pomul cunotinei

binelui i al râului s nu mîncai, cci în ziua în care vei

mînca din el, cu moarte vei muri" (Gen. 2, 17). Diavolul îns

i-a îndemnat sa mânînce din acest pom, zicînd, nu numai câ

nu vor muri, ci ca nite dumnezei se vor face ei, cunoscînd

binele i râul (Gen. 3, 5) . Iar ei, ascultînd de arpe, auîndrznit

s calce porunca lui Dumnezeu i sâ mânînce din pomul

oprit, închipuindu-i astfel, câi ei se vor face dumnezei !
De

aceea i dumnezeiescul Printe Maxim Mrturisitorul zice:

„Precum diavolul a câzut din pricina nlucirii, totaa a fcut

i pe Adam i pe Eva s-i nluceasc mintea c vor fi în-
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tocmai ca Dumnezeu, i din pricina acestei nluciri sâ cad"
(Cuv.65).

Vezi, deci, frate Ioane, câ numai dup ce au czut str-
moiinotri si i-au închipuit în mintea lorc vor fiasemenea
cu Dumnezeu, numai atunci au defimat ascultarea Zidi-
torului lor,i au clcat porunca Lui. Deci,s fimbine lmurii
în aceast privin. Iar cum a pedepsit Dumnezeu mîndria
i clcarea lor de porunc, ascult frate Ioane: mai întîi, ei au
motenit îndoit moarte: moartea trupului i moartea sufle-
tului, adic mergerea sufletelor lor în iad. Al doilea, au fost
izgonii din Raiullui Dumnezeu. Al treilea,i pmîntul a fost
blestemat de Dumnezeu pentru greeala lor. $i al patrulea,
au fost pedepsii de Dumnezeui Ziditorul lor, ca prin oste-
neala i prin sudoarea frunii sâ se hrneasc pe pâmînt, în
toate zilele vieii lor. Pmîntul sâ le rodeasc spini, la urma
sâ se întoarc în pâmîntul din care fuseser fcui (Gen. 3,
18-19). Evei i-a dat apoii o îndoit pedear^â, ca tn dureri sâ
nascâ fiii întoarcerea ei sâ He ctrebrbat, adics fie supus
lui în toat vremea. Dar pedeapsa i canonul cel mai mare a
fost moartea cea duhovniceasc, adic sâ stea în iad i sâ se
munceasc timp de 5508 ani, adicâ pînâ la venirea Rscum-
prtorului i învierea din mori a Noului Adam, HR1STOS.

Iat, frate Ioane, dt de aspr a fost pedeapsa lui Dum-
nezeu pentru pcatul mîndriei la neamul omenesc. Prin gre-
eala protopârinilor notri Adam i Eva, întregneamul omt -

nesc a fostsub canon, pinâ la venirea Domnului nostru ii>us
Hiistos, Carecu smerenb Lui cea nemsuraticu ascultarta
Lui pînâ la moartea pe cruce, a tmduit mîndriai neascul-
tarea lori a ridicat osînda morii de la tot neamul omenesc.

Acestea sa fie zise numai pentru pedeapsa pcatuluimî.v
driei la strmoii no'-ri Adam i Eva, iardac voieti sâ tii
despre pedeapsa acestui pcat i la ali oameni, citete în
Sfinta Scriptur. Acolo vei vedea cum a pedepsit Dumnezeu
pe fui lui Israel (Deut. 1, 43-44), cum a pedepsit mîndria celor
ce începuser sâ zideasc Tumul Babei (Gen. 11, 4), cum a
pedepsit mîndria lui Nabucodonosor, împratul Babilonului
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(Daniil 4, 22), precum i despre pedeapsa lui Mânase împ-
ratul (II Par. 25, 19). i înc în alte multe locuri din Sfînta

Scriptur cea veche i cea nou vei afla cît de mult urte
Dumnezeu pe oamenii care sînt mîndri.

Fratele: Am îneles deplin, Prea Cuvioase Printe, cît de

vtmtor este pcatul mîndriei. De aceea, v rog s-mi

spunei: cum putem scpa noi de primejdia cea mare a

pcatului mîndriei?

Stareul: Frate Ioane, cea mai mare fapt bun, care ne

scap pe noi de pcatul mîndriei, este smerenia

!

Fratele: Dar ce este smerenia, Prea Cuvioase PrinteStare ?

Stareul: De data aceasta, frate Ioane, mi-ai pus o întrebare

foarte grea.

Fratele: Dar de ce esteaa de grea aceast întrebare, Prea

Cuvioase Printe?

Stareul: Iat de ce, frate Ioane, fiindcâ'pe aceast prea

înalt virtute nu poate s-o arate luminat decît numai acel feri-

ci l om care a sporit mult în calea lui dup Dumnezeu,i care

,i terminat prin lucrare toat fapta bun. Cci aceasta prea

i nalta buntate, adicâ smerenia, este o putere tainica pe care

I Jumnezeu o dâ omului ca o încununare a tuturor faptelor

celor bune, deci numai celor desâvîrii ! Ci eu, pctosul i
molaticul, care nici nuam început vreo faptabun pînâ acum,

cum sâ vorbesc is aratce este smerenia de care Dumnezeu
in\ rednicete numai pe cei desâvîrii?

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dac din lucrare zicei câ

I

I

u putei s-mi spunei ce este smerenia, vâ rog s-mi spunei

mcar ceea ce tii despre ea, din învturile Sfinilor Prini

i din dumnezeietile Scripturi.

Stareul: Dac fria ta m-ai întrebat aa, adicâ sâ spun ce

tiu despre smerenie de la Sfinii Prini, în felul acesta mi-ai

i \rt mie pctosului o oarecare îndrzneal cas vorbesc mâ-

i
.ir cît de puin despre minunata iptea înalta virtute a sme-

reniei. Asculta dar, frate Ioane, cîteva mrturii de la Sfinii

Prini despre fericita smerenie:
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Sfintul Isaacirulnumetesmerenia hain a dumnezeirii
fiindc Cuvîntul, cînd S-a întrupat cu aceasta S-a îmbrcat
{Cuv. 20). Acelai lucru îl spune i dumnezeiescul Printe
Efrem irul despre smerenie, zicând: „Smerita cugetare este

îmbrcminte a lui Dumnezeu" (Cuv. 8). Sfintul Ioan Scâra-
rul numete smerenia comoar în vase de lut, i zicec nici

un cuvînt nu poate lmuri pe deplinînsuirile acestei comori
duhovniceti (Scara 2, 25). Tot acest Sfint i dumnezeiesc P-
rinte zice c smerita cugetare este un har fr de nume ai

sufletului, ic numai aceia care au cunoscut-o, cfcirt lucrare

proprie, adic din trire, aceia tiu numele ei (Scara 4);c ea
este o învtura duhovniceasc a lui Dumnezeu, i pe
care cei cu vrednicie o primesc în cmara sufletului lor pe
calea minii, iar în cuvinte, lucrul acesta este cu neputin
de lmurit (Scara 41).

la aminte deci, frate Ioane,c dac unaa demarei dum-
nezeiesc Printe ca Sfintul Ioan Scrarul zicec smerenia nu
poate fi lmurit prin cuvinte, atunci cum a fi putut eu,pc-
tosul i nepriceputul s-i spun friei tale ce este smerenia ?

Totui, din mrturiile acestor dumnezeieti Prini, noi ne
putem da seama într-o oarecare msur cîtde marei nepre-
uita este virtutea cea prea înalt i prea cinstit a smeritei

cugetri. i este bine s ne mulumim cu înelesul pe care

Bunul Dumnezeu ni 1-a descoperit prin sfinii Lui, despre
buntatea cea negrit a smereniei is nu iscodim cele ce
sînt mai presus de noi, ca s nu ne alegem cu paguba în loc

de folos, dup cuvîntul dumnezeiescului Grigorie Teologul,
care zice: „C privirea la cele înalte fr de frîu, poate i în

prpasties ne arunce pe noi" (Exaimeron).

^
Fratele: Prea Cuvioase Printe, eu fiind om simplu i scurt

la înelegere, mi se parec aceti Sfini Prini vorbesc prea înalt
i prea subire despre smerenie. De aceea, Prea* Cuvioase P-
rinte, v rog, dac se poate, s-mi spunei despre smerenie cî-

teva învturi mai simple i mai aproape de înelegerea mea.
Stareul: Frate Ioane,dac mrturiile despre smerenie, de

Ia aceti trei Sfini Prini i s-au prut prea grele i prea sub-
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iri idac doreti învturi mai uoarei mai pe îneles des-

pre smerenie, apoi citete în Pateric, îndeosebi capitolele 4i
10, unde vei gsi între altele i acestea: Un frate a întrebat pe
un bâtrîn, zicînd: „Printe, ce este smerenia ?". i a rspuns
btrînul, zicînd: „Smerenia este a se socoti omul pe sine mai

nevrednic i mai pctos decît toi i a fi supus tuturor". i a

întrebat fratele: „Cum este aceea a fi supus tuturor?". Zis-a

btrînul: „S nu caui s vezi pcatele strine, ci s-i vezi

pcatelei rutile talei neîncetats te rogi lui Dumnezeu
pentru iertarea ta" (Cap. 10, 13).

Iat, frate Ioane, oînvtur despre smerenie, destul de
simpli uoar. Numais ne ajute Dumnezeus nu o uitm
i s facem cum neînva acest fericit bâtrîn, adic s avem
înaintea ochilor minii noastre, totdeauna, greutatea pcate-
lor noastre,s le plîngem pe elei pe nimeneas nu osîndim.

Fratele.V-a mai întreba ceva, Cuvioase Printe,dac nu
v suprai.

Stareul: Num supr, frate Ioane, întreab tot ceea ce

doreti.

Fratele Prea Cuvioase Printe, dar oare sfinii au avut

smerenie ?

Stareul: Acest lucru, frate Ioane, cred c estede prisos sâ-1

mai întrebi. Dar fiindc te-ai gîndit Ia ei, de la începutul lumii

i pînâ acum, pe lîngâ celelalte fapte bune ale lor, au avuti
smerenie. Fiindcfr aceast£ mare virtute nimeni nu a putut

dobîndi mîntuirea i nici nu este alt u, afar de cea a sme-
reniei, prin care arputea intra cineva în împria Cerurilor.

De aceea i Sfintul Ioan Scrarul a numit smerenia: ;,Uâ a

împriei Cerurilor" (Scara 25-23). Iar pentru întrirea celor

.|iuse aici, voi aduce cîteva mrturii din Sfînta i dumne-
zeiasca Scriptur.

S începem cu Sfintuli Fericitul Patriarh Avraairc Aceas-

ta a fost un mare sfint i un mare prieten al lui Dumnezeu,
pentru credina sa (15, 16). Cci aa de asculttor de Dumne-
zeu era el, încît la porunca Lui s-a grbit s aduc jertf pe
singurul sâu fiu, pe Isaac (Gen. 22, î-10). De aceea, pentn«
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credina sa cea dreapta i pentru desvîrita ascultare, Dum-
nezeu 1-a binecuvîntatca neamul lui sâ seînmuleasc pe pâ-

mînt ca stelele ceruluii ca nisipul mrii i printr-însul s se

binecuvânteze toatepopoarele pmîntului(Gen. 15, 5; 22, 16).

i de multe ori s-a învrednicit el s vorbeasc cu Dumnezeu
i sâ-L întrebe despre pierzarea Sodomei i a Gomorei (Gen.

18, 23). Deci, învrednicindu-se de atîta har i binecuvîntâri

dumnezeieti, Prea Fericitul Patriarh Avraam nu s-a înlat
cu inima sa, ci cu mare smerenie se mrturisete înaintea lui

Dumnezeui se socoatec el este praficenu (Gen. 18, 27).

Dar nu numai la Prea Fericitul Avraam vedem noi sme-
renie, ci i la urmaii lui. De pild Isaac, fiul su, care arat
mult smereniei ascultare, ducînd pe umerii si lemnele pe
care trebuia sâ fie adus jertf lui Dumnezeu (Gen.7, 9).i prin

ascultare i smerenie a fost icoan a Fiului lui Dumnezeu,
care a dus pe umeri lemnul Crucii cu care s-a adus jertf de
rscumprare pentru tot neamul omenesc.

Mult smerenie vedem i la nepotul lui Avraam, la Feri-

citul Patriarh Iacob, vztorul de taine dumnezeieti, care s-a

numiti Israel, adic alesul lui Dumnezeu (Gen. 32, 24); cci
i pe acesta îl auzim zicînd i smerindu-sec este nevrednic
de îndurrile i de binefacerile lui Dumnezeu (Gen. 32, 10).

Smerenie mare vedemi la Iosif, cel prea frumosi prea îne-
lept. Cci fiind el vîndut rob de fraii si (Gen. 37, 27), nu li

s-a împotrivit. Iar mai apoi, cînd a tîlcuit visul lui Faraon, nu
s-a ludat cu înelepciunea i cu harul cel dat lui de la Dum-
nezeu, ci i-a zis: „Nu eu, ci Dumnezeu va da rspuns pentru
linitea lui Faraon" (Gen. 41, 16). Iar cînd Dumnezeu I-a ridi-

cat pe el la mare slav i 1-a pus mai mare peste toat ara
Egiptului i cînd fraii lui, cei ce-1 vînduserâ au venits cum-
pere grîu, el nu numai c nu s-a mîndrit i nici nu s-a rzbu-
nat cu rutate împotriva lor, ci i-a primit cu maredragostei
cu mari daruri i-a bucurat (Gen. 35, 1-18). Mare smerenie a

avut i multminunatuli încercatul Iov, care vzînd pe Dum-
nezeu, se numetepe sinepmînticenu (Iov 42, 5-6) . Sme-
renie mai vedem i la Moisi, care s-a învrednicit sâ-L vad
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pt Dumnezeu în par de foc,cum ardea rugul i nu se mis-

tuia i care a fost trimis sâ scoat din robia lui Faraon pe
poporul lui Israel, iar el, pentru vederea lui Dumnezeu i
pentru chemarea i alegerea sa, nu s-a înlat cu mintea, ci

5ocotindu-se cu totul nevrednic de ochemare ca aceasta, zice

cu smerenie: „Cine sînt eu, ca sâm duc Ia Faraon, regele

Egiptului i sâ scot din robie pe fiii lui Israel?". Ba îi spune
i neputina sa înaintea lui Dumnezeu, zicîndc el este gîn-

gav i neîndemînatic pentru o slujb aa de mare (Ex. 3, 11;

4, 10), i se roag lui Dumnezeu ca sâ trimit pe altul în locul

lui. Maresmerenie vedemi la cei trei tineri care au fost robii

la Babilon împreun cu Proorocul Danul i cu poporul lui

Israel. Acetia, dei erau din neam împrtesc, petreceau în

înfrînare i feciorie i se hrneau numai cu semine (Daniil

1 , 16). Iar cînd au vzut prea slvit minune fcut de Dum-
nezeu cu ei, pâzindu-i nevtmai de foc, în mijlocul cupto-

rului ars de apte ori (Daniil 1,19), nu s-au înlat cu mintea

pentru aceast prea slvit minune i izbvire, ci cu mare
smerenie se socoteau de ruinei de ocar i nevrednici a-i

deschide gurai a luda pe Dumnezeu, precum este scris: „i
acum, nu este nou a deschide gura; ruine i ocar ne-am
fcut robilor Tii celor ce Te cinstesc pe Tine"; apoi, rugîn-

du-se, zic: „Cu umilina i cu duh plecats fim primii" (Cîn-

i.irea celor trei tineri 1, 9-15). Tot aa vedem mare smerenie

i la Sfîntul i dreptul Ghedeon, care fiind trimis de ctre
Dumnezeu, prin înger, sâ izbveasc pe Israel din mîinile

Madianiilor, zice ctre înger: „Doamne, cum sâ mîntuiesc

eu pe Israel ? Iatâ, neamul meu este cel mai srac din neamul
lui Mânase, iar eu sînt cel mai mic în casa tatlui meu" (Jud.

i \ 15). De asemenea, Sfîntuli dumnezeiescul împrat i Pro-

i iroc David, cu mare smerenie se defima pe sine, numin-
I I u-se dobitoc i vierme, zicînd: „Iar eu sînt dobitoc înaintea

l a" (Ps. 72, 22); iar în alt loc: „Eu sînt vierme, i nu om, ocara

oamenilori defimarea norodului" (Ps. 21, 6). Totaai fiul

lui David, vestitul i îneleptul Solomon, sesmerete pe sine

I I

I

faa lui Dumnezeu, zicînd: „Copil mici prost, numindu-se
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pe sine" (împ. 3, 7). Aa, marele Prooroc i rivnitor al lui

Dumnezeu, tfie Tezviteanul, cel caresufl cu foc, cel care prin

rugciunea lui fierbinte a încuiat cerul ca sâ nu dea ploaie

timp de trei anii jumtate (Le. 4, 85) i tot prin rugciune i
jertf a descuiat ceruli a czut ploaie pe pâmint (HI Imp. 18,

41-46); care de trei ori a coborît foc din cer (III Imp. 5, 18, 38);

care cu rugciune a înviat morii (III Imp. 17, 19); care a des-

prit apa Iordanului cu cojocul su (IV Imp. 2, 8) i care s-a

ridicat spre cer cu crua i cu cai de foc;.acesta, dup atîtea

isprvi, cu mare smerenie se ruga lui Dumnezeu, i zicea:

„EDestul îmi este mie Doamne, acum! Ia sufletul meu de Ia

mine, c eu nu sînt mai bun decît prinii mei" (III Imp. 19,

4). Tot aa, Iosie, împratul lui Israel, despre care dumne-
zeiasca Scriptur spune c a fcut fapte bune i plcute lui

Dumnezeu ic în toate a umblatpe calea lui Davjd, tatl su,
neabtîndu-se nici la dreapta, nici la stînga (IV Imp. 1, 2), i
acesta vedemc s-a smerit foarte înaintea lui Dumnezeu pen-

tru care a i primitfgduina de pace i blagoslovenie de Ia

Domnul (IV împ. 22, 29). Smerenie mare a avut i Sfintul

Prooroc Isaia, acesta învrednicindu-sea vedea slava lui Dum-
nezeu i pe Serafimii care stteau înaintea Lui, nu s-a înlat
cu inima, pentru aceste mari i prea slvite descoperiri, ci

foarte s-a smerit pe sine i cu mult spâimîntare, a zis: „Vai

mie,c sînt pierdut ! C eu om fiind i buze spurcate avînd

i locuind în mijlocul unui poporcu buze necurate, am vzut
pe Domnul Savaot !" (îs. 6, 5).

Si Proorocul Ieremia, cel ales de Dumnezeu i sfinit Pro-

oroc din pîntecele maicii sale, a artat mare smerenie cînd a

zis ctre Dumnezeu: „O, Doamne, Dumnezeul meu, eu nu
tiu sâ vorbesc pentruc sînt tînâr" (Ier. 1, 6). Cu mare sme-
renie a fost împodobiti Daniil Proorocul, brbatul doririlor,

cel plin de darul lui Dumnezeu. Cci fiind întrebat de Nabu-

codonosor, împratul Babilonului, dac este în stare sâ fac
cunoscut visul pe care-1 visasei totodat sâ-i spuni tîlcu-

irea lui, el,dup ce a spus împratului visuli tîlcuirea lui, a

zis cu mare smerenie: „Si mie nu prin înelepciunea care este
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întru mine mai mult decît la toi cei vii, mi s-a"descoperit taina

aceasta, ci ca sâ fie dat pe faa împratului tîlcuirea i s poi

cunoate gîndurile inimii tale" (Daniil 2, 30). Iarâi cu co-

vîrire vedem maresmerenie la cel ce a fost vîrful Proorocilor,

Marele Mergtor înainte i Boteztorul lui Hristos care, dupâ

însi mrturia Domnului, este cel mai mare om nscut din

femeie i mai mult decît Prooroc (Mt. 11, 9-1 1). Acesta, pe cit

a covîrit cu darul lui Dumnezeui cu sfinenia vieii sale pe

ceilali Proorocii drepi, pe atît mai mare smerenie a artat

în faa oamenilori a Iui Dumnezeu. Cci celor ce veneau la

el s se boteze, le spune, micorîndu-se: „Eu vâ botez pe voi

cu ap, spre pocin, dar Cel ce vine dupâ mine este mai

mare decît mine i eu nu sînt vrednic sâ-I dezleg cureaua

încâlâmintei Lui" (Mt. 3, 11).

Vezi cît de mare este smerenia Sfintului i dumnezeies-

cului înaintemergâtori Boteztor al Domnului Hristos? Nici

o slug, oricît de netrebnic ar fi ea i oricît de nebgata în

seama ar fi de stâpînul ei, tot se va socoti pe sine câ va putea

facemcar atîta lucru, adic s dezlege cureaua încâlâmintei

lui, adicâ sâslujeascâ stâpînul ui su, cînd ar vrea el sâ se des-

cale de încâlâmintele sale. Dar dumnezeiescul i marele

acesta Prooroc Ioan, nici peaceast smerit slujba nu sesoco-

tea vrednic sâ o facâ stâpînului su, Hristos. Cu adevrat,

unde darul a prisosit, acoloi smerenia mai tare s-a înmulit.

în legea darului, cine nu se va minuna de smerenia prea

mare a fericituluii prea ludatului Apostol Pavel, vasul ale-

gerii (Fapte 9, 15), care s-a ostenit mai mult decît toi Apos-

tolii i a fost rpit pînâ la al treilea Cer ? (II Cor. 12, 32). Câci

dupâ atîtea mari vedenii, îl vedem pe el smerindu-se i zic-

înd: „Eu sînt mai-micul Apostolilor i nu sînt vrednic de a

mâ chema Apostol" (I Cor. 15, 9). Altâdatâ se numete pesine

gunoi netrebnic: „...ca nite gunoi m-am fcut lumii" (I Cor. 4,

13); iar altâdatâ a zis: „Hristos Iisus a venit în lume s mîntu-

iascâ pe cei pctoi, dintre care cel dintîi sînt eu" (I Tim. 1, 15).

Vezi, frate Ioane, pe cît a fost marele Pavel mai înalt cu

înelepciunea i cu ostenelile dedt ceilali Apostoli, pe atît a
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fost i mai adînc cu smerenia minii sale. Dar, frate Ioane,

dupâ ce am adus aceste mrturii ale Scripturii despresmere-
nia unor sfini, cred câ e binei de mare foloss îndrznim a
zice cevai despre smerenia cea prea înalt aîmprtesei tu-

turor sfinilor, adic despre smerenia Prea Curatei i Puru-
rea Fecioarei Mria. Dar mai întîi aedc este bine a cugeta
dac mai este cineva între zidirile cele cuvîntâtoare ale oame-
nilori ale îngerilor, care s se fi învrednicit cu atîtea daruri

mari i duhovniceti ca Prea Curata i Prea Sfînta Fecioar
Mria. Cu adevrat, nici una din zidirile Iui Dumnezeu cele

pâmîntesti i celecereti nu a ajuns la atîta slavi darca Prea
Sfînta i Prea Curata Maica Domnului. Despre dînsa Dum-
nezeu mai înainte a vestit strmoilor notri Adami Eva i
umbros le-a artat lor c prin ea va veni mîntuirea i se va
zdrobi capul arpelui (Gen. 3, 15). Duhul Sfînt, prin gura
marelui Prooroc Isaia, a artat pe ea câ va fi Fecioar care va
nate pe Emanuil (îs. 7, 14); pe ea a artat-o Duhul Sfînf câ
sade ca o împrteasa prea înfrumuseat i prea împodobit
cu daruri de-a dreapta lui Dumnezeu (Ps. 45, 10). Ei i s-a

închinat i pe ea a heretisi-o Elisaveta, maica dumne-
zeiescului Ioan Proorocul, înaintemergâtorul i Botez-
torul Domnului nostru Iisus Hristos, numind-o Maica a
Domnului (Le. 1,28; 1,40).

Ea este Maicai Fecioara cea cu totulfr prihan, pe care

o vor ferici toate neamurile (Le. 1, 48-49); ea este aceea care a
aflat har de la Dumnezeu (Le. 1, 30). Despre ea s-a proorocit

câ va râmînei dupâ natere Fecioara (Iez. 44, 12). Ea s-a în-

vrednicit de cea mai mare cinstedintre toate zidirile lui Dum-
nezeu, fiind numita de ctre Biserica cea dreptmritoare:
„Nsctoare de Dumnezeu", fiindc Cel ce S-a nscutdin ea
a fost chiar cu adevrat i Dumnezeu i Om. Pe dînsa o laud
toat Biserica lui Dumnezeu i o numete: „Mai cinstita decît

Heruvimiii mai slâvitâ fârâ de asemnare decît Serafimii".

Aceast prea slvit cinste a primit-o Prea Curata i Prea
Sfînta Fecioara Mria, cci prin ea a lucrat Dumnezeu Taina
cea din veac ascuns i de îngeri netiut a mîntuirii nea-
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komenesci prin ea s-a fcut cea mai strînsâ unire a lui-

ezeu cu oamenii. Nu unirea cea dupâ har, nici cea
roire, ci unirea cea mai înalt i mai desâvîrit, adicâ

unirea cea dupâ Ipostasul Cuvîntului lui Dumnezeu cu Ipos-

tasul firii omeneti.

Deci vezi, fratele meu, de cîte daruri i de cîtâ cinste s-a

învrednicit de la Dumnezeu Prea Sfînta i Prea Curata Fecioa-

r Mria. i acum se nate întrebarea: „Care a fost pricina

acestei slave i vrednicii ?" . Oare fecioria ei cea prea curat ?

Oare bunul neam împrtesc al lui David din care se trgea

ea ? Oare sfinenia vieii ei, cci petrecea pururea înrugciuni

i în Înfrinarei în cugetarea dumnezeietilor Scripturi ? Oare

petrecerea ei cea îngereasc pecare a avut-o în Sfînta Sfintelor

timp de 12 ani? Oare numai pentru aceste virtui a fost ea

aleas de Dumnezeu dintre toateneamurile ?NU ! Cu adev-

rat rru ! Bune au fost toate aceste virtui ale Prea Curatei Fe-

cioare i vrednice de laud la Dumnezeu i la oameni. Dar

s tiii bines fii încredinatcâ cea mai mare si cea mai sfînta

virtute pe care opurta Prea Curata Fecioar în inima sa a fost

piatra cea scumpi nepreuit a smeritei cugetri. Câ sme-

renia ei a fost mai mult decît toate celelalte virtui, pricina

.i legeni i chemrii ei. Si o putem înelege din însi proorocia

Prea Sfintei Fecioare, care a zis prin Duhul Sfînt: „...câ a cu-
tat Dumnezeu spre smerenia roabei Sale,i iat de acum mâ
vor ferici toate neamurile. Câ mi-a fcut mie mrire Cel Pu-

ternic i Sfînt fie numele Lui" (Le. 1, 48-49).

Acesta mare smerenie a Sfintei i Prea Curatei Fecioare

Mria o vedem i în faa Arhanghelului Gavriil, unde ea se

numete pe sine „roab", cu toate câ înelesese din cele ce i

binevestiserâ, câ a aflat har de la Dumnezeu, câ este

binecuvîntatâ între femeii plin de harul lui Dumnezeu,i
i â Pruncul ce se va nate dintr-însa se va chema Fiul lui

Dumnezeu (Le. 28, 35).

Cu toate aceste înalte binevestiri i heretisiri ale Arhanghe-

lului, ea nu s-a înlat cu inima, ci cu smerenie a zis câtre înger:

„lat roaba Domnului, fie mie dup cuvîntul Tu" (Le. 1, 38).

30 31



PRINTELE CLEOPA

Aadar, frate Ioane, înc odat îi fac aducere aminte ca

sâ înelegiis tii bine câ cea mai înalta virtute care a împo-
dobit viaa Prea Sfinteii Prea Curatei Fecioarei Mria, a fost

smerenia. Pentru smerenia ei cea prea mare, a cutat spre ea

Bunul Dumnezeu i a ales-osâ fie Maica FiuluiSu Celui de
o Fiina i o Slav cu EI. Cu adevrat, unde a fost adîncime
marei smerenie, acolo a prisositi înlimea prea slvit de
Har. Cci pe cît inima Prea Curatei Sfintei Fecioarea fost mai
adîncâ cu smerenia, pe atît mai mult s-a înlat în ea harul

lui Dumnezeu, ca sa plineasc cuvîntul, care zice: ,Jn inima

adîncâ se va înal Dumnezeu" (Ps. 63, 7).

Iat, frate Ioane, câ din cele de pînâ aici i-am artat cîteva

mrturii, la întrebarea friei tale, ca sâ tii câ toi sfinii i
drepii lui Dumnezeu, precum i împrteasa tuturor sfin-

ilor, Prea Sfinta i Prea Curata Maica Domnului, pe lîngâ

toate celelalte fapte bune ale lor, s-au împodobit precum cu

o cununa nepreuit cu smerenia cea prea înalta i prea cin-

stit, i prin ea au dobîndit de la Dumnezeu harul i mila, în

viaa cea de aici si în cea fârâ margini.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dardespre smerenia Dom-
nului nostru Iisus Hristos nu vrei s-mi spunei nimic?

Stareul: Despre smerenia Domnului i Mîntuitorului

nostru Iisus Hristos cea nemsurata, frate Ioane, nimenea nu
poate avea îndeajuns cuvînt spre a vorbi, fiindc smerenia

Lui a întrecut cu covîrire pe a tuturor sfinilor. Ins cu toate

câ noi, pctoii, nu putem socfoti adîncimea acestei smerenii,

deoarece ea covîrete toata mintea, totui, voi aduce cîteva

mrturii din dumnezeiasca Scriptura despre aceasta i voi

spune cît de puin, în loc de cît ar trebuis spun.

Mai întîi sâ auzim ce spune marele Apostol Pavel despre

pogorîrea lui Dumnezeu pînâ Ia firea omeneasc: „La plini-

rea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sâu Unul Nâscut,

Carele S-a nâscutdin femeie Fecioari a fost supus sub lege"

(Gal. 4, 4). Totdespre smerenia Domnului, zice Scriptura: „Câ

a luat asupra Sa neputinele nostre cele firetii neprihnite,

precum sînt: foamea, setea, osteneala, durerea, lacrima, stri-
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_ Idunea, teama de moarte, frica, înfrinarea, sudoarea, pi-

caturile de sînge, ajutorul de la îngeri pentru neputinele

(n ii". Apoi El S-a nscut în mare smerenie (2, 46-47); a fost

supus prinilor Si (Le. 2, 31); a fost srac de cele materiale

pe pâmînt, precum singur zice: „Vulpile au vizuini i psrile

cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde sâ-i plece ca-

pul" (Mt. 8, 20; Le. 8, 3). Din smerenia Sa nemsurat, El a

splat picioarele ucenicilorSi (In. 5, 41; 6, 15), apoiS-a supus

rînduielilor religioase ale legii vechi i neavînd trebuin de

pocina a primitbotezul pocinei de la Ioan, în Iordan; S-a

supus legilor celor omeneti, pltind dajdie i S-a supus lui

Dumnezeu, fâdnd întru toate voia Lui. S-a dat debunvoie

la suferina (In. 5, 30; 6, 38; 8, 27; 14, 51). S-a lsat defimat

(Ps. 21, 6); a murit cu moarte de ocar (Mt. 27, 38), a fost

i iispreuit de oameni din cauza smereniei Sale (Mt. 13, 54);

S-a smeritpe Sine pînâ la moarte, iar moartea I-a fost pe Cruce

(Filip. 2, 8).

lata, frate Ioane, câ i-am adus înainte cîteva din multele

mrturii ale dumnezeietii Scripturi, despre smerenia cea

prea înaltai nemsurat a Domnului si Mîntuitorului nostru

I isus Hristos. Decidac Stâpînul i Ziditorul nostru Sra smerit

aa de mult pentru noii pentru a noastr mîntuire, oare dtâ

smerenie ne trebuie nou, pctoilor, care sîhtem prafi ce-

nu i care în toat vremea suparm pe Prea Bunul Dum-
nezeu cu pcatelei rutile noastre ?i dtâ nebunie estem

mintea noastr dnd noi, viermi împuii, ne socotim câ sîn-

it-m ceva i umblm cu capul în nori, necugetînd la nimic-

nicia firii noastre cea schimbâdoasâ i cea stricâdoasâ, care

trece ca iarba i ca umbra i se risipete ca fumul, i puina

vreme a veacului de acum

!

Fratele: Vâ mulumesc. Prea Cuvioase Printe, cu toat

recunotina câ ai avut mareabunvoin s-mi aducei atî-

tea mrturii despre smerenia cea prea înalta a Prea Curatei

i Prea Sfintei FedoareMria, precumi despre smerenia cea

mare a sfinilor i aleilor lui Dumnezeu. Dar sâ mâ iertai

dacv mai întreb ceva.
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Stareul: întreab, frate Ioane, i-i voi spune ce-mi va d-
rui Bunul Dumnezeu prin minte.

Fratele: A vrea s tiu, Prea Cuvioase Printe, cum se

nate smerenia în sufletul omului i care sînt pricinile care

ne duc pe noi la smerenie ?

Stareul: Dup mrturia Sfinilor Prini, frate Ioane, sme-

renia are mai multe mame: unii din ei au înelesc smerenia

se nate din adevrata cunotin de sine, altul a zis c sme-

renia se nate din cugetarea la moarte i la înfricoata Jude-

cat. Sfîntul Ioan Scârarul spune c drumul spre smerenie

este osteneala trupeasc, ascultarea i dreptatea inimii (Scara

25, 62), iar Sfîntul Isaac irul zice c smerenia se nate din

scîrbe i din întristare (Cuv. 58). Tot Sfîntul Isaac irul zice

c smerenia se nate din frica lui Dumnezeu (Cuv. 58) sau

din ispite, din prsirea lui Dumnezeu, din rzboaiele cele iui

ale firii i ale dracilor i din rugciunea cea mult (Cuv. 21).

Aadar, frate Ioane, precum vezi din mrturiile acestor

Sfinii dumnezeieti Prini, pricinile din care se nate sme-
renia sînt mai multe. De aceea am zis mai sus, c smerenia

are mai multe mame. Iardac vei întreba i despre tatl sme-

reniei, ea îi va rspundec nu-1 vei cunoate, pîn ce nu vei

agonisi pe Dumnezeu întru tine (Scara 25, 69).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, am înelesc smerenia se

nate din cunoaterea de sine, din ascultare, din frica lui

Dumnezeu, dm rzboaiele cele iui ale firii, din ispite, din

scîrbe, din întristare, din rzboaiele cele de la draci, i din

multa rugciune, dar fiindc ai spusc rumeni nu va ajunge

la fericirea de a agonisi pe Dumnezeu în sufletul su, eu am
rmas tot nedumerit i tot nu tiu cine este adevratul ns-
ctor at smereniei?

Stareul: Cînd Sfinii Prini, frate Ioane, ne-au spus c
numai cel ce arepe Dumnezeu în sufletul su, poate cunoate

pe adevratul nsctor al smereniei, au vrut s ne arate c
numai cei desâvîrii pot ajunge la lucrul acesta de a cunoate

pe adevratul nsctor al smereniei i nu noi care avem dini

de lapte în cele duhovniceti.Nou ne este de ajunss ascul-
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tdmînvturile Sfinilor Prini sisne silim a lucra cu mult
rbdare virtuile care, precum am vzut, ne duc pe noi la

virtuteacea înalt a smeritei cugetri, iar pe cele mai înalte dedt

noi s ie lsm celor mai înali cu vîrsta în cele duhovniceti.

Fratele: Mi-ai spus mai înainte, Prea Cuvioase Printe,i
,\m îneles din cele de pîn acum, c smerenia este cea mai
mare fapt bun care ne scap pe noi de pcatul rnîndriei.

Dar, oare smerenia mai aduce i alte foloase omului ?

Stareul: Sâ tii, frate Ioane,c aa de multe sînt foloasele

lereniei,c este cu neputina a vorbi de ele în puine cuvin-

u- Totui, din cele ce-mi aduc aminte, voi încerca mcar în

partes rspund la întrebarea friei tale.

Smerenia esteaa de mare, îndt singur numai,i fr alt
v irtute, ne poate deschide porile împriei Cerurilor, pre-

cum este scris: „Pocina ridic pe cel czut, plînsul lovete
I

I

\ Porile Cerului, iar sflnta smerenie le deschide" (Scara 25,

i 'i). Smerenia este singura faptbun care nu poate fi imitat

de draci (Scara 17). Ea este izvorul defimrii de sine, care

i

iflzete pe om sâ nu cad (Scara 17). Smerenia, frate Ioane,

urc puterea sâ izbveasc pe om de urgia cea dreapta a Iui

I 'umnezeu, cci este scris: „Inima înfrinatâ i smerita
l himnezeu nu o va urgisi" (Ps. 50, 18). Smerenia are putere

adune inima noastr în frica de Dumnezeu i sâ nu o lase

zboare cu trufia cea pierztoare (Sf. Isaac irul, Cuv. 31).

S mai tii, frate Ioane, câ din toate faptele mîntuitoare pe
e le lucreaz omul, smerenia i dragostea sînt cele mai plâ-

1
1 ie jertfe înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl înelegem i

mai limpede din dumnezeiasca Scriptur, care zice: „Omule,
ti .im arâtat ce este bun i ceea ce cere Dumnezeu de la tine:

I I
I i'ptate, iubire i milostivire i cu smerenie sâ mergi înaintea

I >i >mnului Dumnezeului Tu" (Miheia 6, 8). De asemenea, sâ

uitam câ smerenia i lacrimile cele multe sînt de mare tre-

1
<

1 1nâ celui ce se afla în slujba Iui Dumnezeu, precum neînva
m.irele Apostol Pavel, câ el însui a slujit Domnului cu toat
«merenia, cu multe lacrimii ispite care i-au venit luidin pricina

1
1

1

.<
'i 1 1 rilor iudeilor (Fapte 20, 1 9). De asemenea, sâ mai tii, frate
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Ioane,c smerenia este haina cea prea aleas i scump cu care

trebuiaus se îmbrace sfinii si aleii lui Dumnezeu (Col
. 3, 12).

Smerenia este scara sfînt i dumnezeiasc pe care sepo-

goar privirea lui Dumnezeu spre om, precum este scris:

„Spre cine voi cuta, fr numai spre cel smerit i blînd, care

se cutremur de cuvintele Mele?". Smerenia are putere s
duc la Dumnezeu cuvintele noastre i s pogoare de la El

iertarea pcatelor noastre. Vedem aceasta la toi cei ce au

greit lui Dumnezeui apoi cu smerenie s-au pocit, dar cea

mai gritoare mrturie ne-o d împratul Mânase, care pâ-

câtuise mai mult decît muli oameni din acea vremei spur-

case toat Biserica lui Dumnezeu, iar slujbele cele sfinte ce

se fceau spre slava lui Dumnezeu le batjocorise cu în-

chinarea la idoli ! De ar fi postit toat lumea pentru el, i tot

nu ar fi putut ispi frdelegile lui. Dar fiindc el s-a smerit

foarte tareînaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu 1-a auzit i i-a

ascultat rugciunea, aducîndu-1 iari din robie la Ierusalim

(Paralip.il. 33, 12-13).

Smerenia a slobozit pe Roboam de mînia Domnului, care

venea peste sine i peste tot poporul (III împ. 21, 10). Tot aa
împratul Ahav, care mîniase pe Dumnezeu cu nelegiuirile

sale, numai prin smerenie a scpat de urgia Domnului. Pen-

truc zice Dumnezeu ctre Ilie Tezviteanul: „Vezi cum s-a

smerit Ahav înaintea Mea ? De aceea nu voi mai aduce neca-

zuri în vremea lui, ci în zilele fiului su, voi aducf necazurile

peste casa lui" (III împ. 21, 29).

Aadar, cei ce au smerenie, sînt izbvii de multe primej-

dii. Aceasta o putem înelege din cuvintele: „Dumnezeu sme-

retepe cei mîndrii mîndria lor îi mîntuiete pe cei cepleac

ochii lor la pâmînt" (In. 22, 29). Cei ce au smerenie se înal

în Dumnezeu, cci este scris: „Smerii-vâ sub mîna cea tare

a lui Dumnezeu, casv înale la vreme" (I Petru 1, 5-6). Sme-

renia este învtura de la Dumnezeu, deoarece este scris câ

„...oriunde intr mîndria, intr i ocara, iar gura smeritului

cuget înelepciune" (Prov. 11, 12). Cei smerii sînt mote-

nitorii împriei Cerurilor, cci zice Domnul: „Fericii cei
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sraci cu duhul, câ a acelora este împria Cerurilor" (Mt.

5, 3). Celor smerii led Dumnezeu dar, precum scrie: „Dum-

nezeu rrundrilor le st împotriv, iar celor smerii led dar

(Isaac4, 6).

Smerenia în vremea sfiritului nostru, poate înlocui toata

faptabuni singur poates nuntuiascâ peom !
Acest lucru

îl arat i un sfînt în Filocalia, cînd zice: „Ii spun un cuvint

strin i s nu te minunezi. Chiar dac nu ai dobmdit lipsa

de patimi, pentru obinuina care te stâpînete, dac te afli

în vremea ieirii întru adîncul smereniei, te vei înla nu mai

puin ca cel fr de patimi, mai presus de nori. Cci dei co-

moara celornepâtimitori s-a adunat din toate virtuile, pic-

tura preioas a smereniei este mai de pre decît toate. Ea nu

prilejuiete numai împcarea cu Dumnezeu celui ce o are,a
i intrarea împreun cu cei alei în lcaurile cele de nunt

ale împriei Sale" (Teogn. 62).

Acest lucru îl întretei unCuvios Printe al Patericului,

zicînd: „Fiilor,s tii câ smerenia pe muli, fârâ de nici o oste-

neal, i-a rruntuit" (Cuv. 4). Smerenia a îndreptat pe vameul

numai prin cîteva cuvinte (Le. 18, 14), pe Hui cel nsip.tor 1-a

îmbrcat cu haina cea dinii (Le. 15, 22), pe tîlharul cel de pe

cruce 1-a bgat în Rai mai înainte de toi drepii i sfinii (Le.

23, 42) . Smereniei îi urmeaz de-a pururimila lui Dumnezeu,

dup cum arata aceasta dumnezeiescul Printe Isaac irul,

zicînd- Precum umbra urmeazâ trupului,aa smeriteicuge-

tri, mila lui Dumnezeu" (Cuv. 19). Acelai Sfînt Printe zice:

„Muli au cptat nuntuirea sufletului fârâs aib darul pro-

orociei, fr sâ aib semne i minuni, fârâ sâ aib vedenii i

fârâ sâ vad îngeri. Dar fârâ smerenie, nimenea nu va intra

in cmara cea cereasc" (Cuv
.
25)

.

Sâ mai tiii aceasta, frate Ioane,c cei smerii cugetton,

fiindc sînt prieteni ai lui Dumnezeu, nu îngduie Dum-

nezeu ca ei sâ fie ispitii peste puterile lor. Despre acest lucru

ne înva acelai Printe Isaac irul, zicînd: „Ispitele cele de

toiagul cel duhovnicescse facspre sporireai creterea sufle-

tului, iar ispitele cele princare se cearci seiscusete sufletul
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celor smerii sînt acestea: lei*evirea, tulburarea minii, prerea
neputinei trupeti, împuinarea ndejdii,întunecarea gîndu-
rilor, lipsirea ajutorului celui omenesc, lipsirea celor de tre-

buina trupetii cele asemenea acestora . Din ispiteala aceas-
ta cîtigâ omul suflet prsit i neajutorat i inima zdrobita
întru smereniemulta .i daca din acestea se ispete cineva,
a venit spre dorina Celui ce 1-a zidit. Ci acestea sînt ames-
tecate, mîngîierea si ndejdile, lumina i întunericul, rz-
boaiele si sprijinirile i în scurt a zice, strîmtorarea i râs-
fâarea. i acesta este semnul sporirii omului, prin ajutorul
lui Dumnezeu" (Cuv. 46).

^
Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar peste care dintre cei

mîndri nu vin ispitele?

Stareul: Ispitele pe care le îngduie Dumnezeu, frate Ioa-
ne, s vie peste cei mîndri sînt mult mai multei mai grele decît
ispitele care vin peste cei smerii. i ca s cunoti acestea, ascul-
t pe acelai Printe Isaac irul, care zice aa: „Iar ispitele cele
ce se fac din slobozenia lui Dumnezeu asupra celor ce sîntfr
ruinei care se înal întru cugetele lor sînt: ispitele cele arta-
te ale dracilor i care sînt mai presus de hotarele sufletului:
lipsirea puterii, a înelepciunii care este întru dînii, simirea
iute a cugetrii curviei care este slobozit asupra lor spre sme-
renia înalârii lor, mînierea degrab, dorina de a-i împlini
voia proprie, mustrarea în cuvinte, cearta, dispreuirea, desâ-
vîrita rtcire a minii, hula împotriva numelui lui Dumne-
zeu, gînduri nebune care te facs rîzi rînd ar trebui s plîngi,
defimarea din partea oamenilor, pierzarea cinstei lor, a fi

ruinat si batjocorit de draci înmulte feluri, pefai în ascuns;
dorul de a se amesteca cu lumea i de a se întoarce la ea; vorbi-
tuli bîrfirea nebuneasc la fiecare pas; a gsi întru sinemereu
prooroci mincinoi, a fgdui multe peste puterile sale.

Acestea sînt ispitele cele sufleteti. Iarîntrucele trupeti,
li se îhtîmplâ acestea: întîmplâri dureroase de carenu maipot
scpa; împletirii întîmplâri de-apururi cu oamenii riifr
de Dumnezeu; cad în mîinile oamenilor ri, care îichinuiesc;
inima lor se pornete adeseas bat din frica lui Dumnezeu
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fr pricinai neateptat; adeseori cadenâpraznica fricpeste

ei; cad ,de asemenea, de pe stînci i de pe locuri înalte spre

zdrobirea trupului lor, sînt lipsii de orice sprijin al inimii prin

puterea dumnezeiasci prin ndejdea credinei lor.i cas
Zic în scurt, toate cîte sînt cu neputina i mai presus de pu-

tere, toate acestea vin asupra lor,i toate cîte s-au înirat aici,

sînt felurile ispitelor mîndriei" (Cuv. 46).

Iat, frate Ioane, cu mila i ajutorul lui Dumnezeu i-am

adus aici puine mrturii din dumnezeiasca Scriptura i de

la Sfinii Prini,despre foloasele cele mari ale smereniei, din

care se vedec cei care îi petrec viaa în smerenie nu au nici

ispite aa de mari i de grele ca vrjmaii lui Dumnezeu, ce

.int mîndri i trufai. De aceea, fratele meu, noi pctoii
BÎntem datoris rugm neîncetat pe Bunul Dumnezeu s ne

învredniceasci pe noi cu darul smereniei, ca pînâ la cea de

pe urm suflare s pim pe calea celor smerii cugettori.

Cci numai calea smereniei este lin i linitit i cu odihn
sufleteasc în veacul cel de acum. Acest lucru ne înva pe

noi Domnul Dumnezeul i Mîntuitorul nostru Iisus Hristos,

/icînd: „Luai jugul Meu asupra voastr i învâai-vâ de la

Mine,c sînt blînd i smerit cu inima i vei afla odihn sufle-

telor voastre" (Mt. 11, 29).

Fratele:V mai rog, Prea Cuvioase Printe, înc un lucru,

dac nu v fac prea mult necaz.

F

Stareul: Spune, frate Ioane, ceea ce ai de gînd s spui.

Fratele: Mi-aduc aminte. Prea Cuvioase Printe,c v-am

auzit rindva spunândc alt lucru estesmereniai altul cuno-

tina de sine. De aceea, tare mult v-a ruga s-mi spunei, dac
mai avei vreme, cedeosebire este între cunotina de sinei
smerenie, deoarece mie mi se parec ele sînt acelai lucru.

Stareul: Fiindc i-ai adus aminte i de acest lucru, apoi

tiic nu este acelai lucru cunotina de sine cu smerenia,

1 1 ea este numai o treapt a smereniei. Ca s înelegi acest

Iucru i maibine ascultâ-1pe Sfîntul Isaacirul, care zice: „Nu
tot cel domol din fire sau înelegtor sau blînd, a i ajuns la

treapta smeritei cugetri. Dar nici cel ce se afl în pomenirea
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cderilor sale i a gresalelor sale i se crede smerit cu cugetul

i îi aduce aminte de ele, pînâ ce nu îi zdrobete inima i
nu-i pogoar inima i mintea din cugetrile mîndriei, nu-1

vom socoti smerit cugettor, mcar c i lucrul acesta este

vrednic de laud. Cci înc are gjndul mîndriei i nu a câ-

tigat smerenia, ci prin meteugjre se apropie de ea . Ci smerit

cugettor într-adevr este acela care are întru sine ascuns
ceva vrednic de mândrie i totui nu se mîndrete, ci se socoa-

te pe sine pâmînt i rân i cenu".
Aadar, frate Ioane, precum vezi, alta este smerenia i alta

cunotina de sine. Cel ce a ajuns sâ*i cunoasc pcatele sale

i neputinele sale, acela se smerete întru pcatele i neputin-

ele sale. Iar aceasta nu este smerenie, ci cunotina de sine ! Pe

cînd cel cu adevrat smerit, acela se smerete cu dreptate. Adi-

c, avînd toata fapta bun, se socotete pe sine ca un nimic.

Fratele: V rog. Prea Cuvioase Printe, sm lmurii,
cum se smerete cineva întru pcate i cum întru dreptate ?

Stareul: Dar tot n-ai îneles, frate Ioane, câ doar depre
aceasta am vorbit ?

Fratele: Am îneles, Prea Cuvioase Printe, dar nu toc-

mai aa bine. De aceea, v rog s-mi mai spunei înc o

dat acest lucru.

Stareul: Iat, frate Ioane, cum se smerete cineva întru

pcat: cînd omul îi aduce aminte de pcatele sale cu care a

suprat pe Dumnezeu, i în aceast aducere aminte îi vine

lui cin i mare mîhnire i începe a suspina i a plânge cu
durere de inim înaintea lui Dumnezeu i din aceast mare
cin i plîngere i se smerete mintea i inima lui. Asa s-a

smerit vameul din Evanghelie, aducîndu-i aminte de
pcatele sale; sttea departe de Biseric, adic mai la urm
decît toi, nu îndrznea nici ochii sâ-i ridice ctre cer, i
bâtîndu-i pieptulsu zicea: „Dumnezeule, milostiv fii mie,

pctosului !"(Lc. 18, 13).

Aadar, precum vezi, fratele meu, nu prin smerenia cea

desâvîritâ aplcut vameul lui Dumnezeu, ci el s-a îndreptat

înaintea Lui, prin cunotina de sine (Tom. III, p. 89) . îns cum
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am zisi mai sus, aceast cunotin de sine nu este adevrata

-n ierenie, ci numai una din treptele ei. Iaradevrata smerenie

au numai acei ce se smeresc întru dreptate, adic numai acei

care au împlinit poruncile lui Dumnezeui toate faptele cele

bunei totui ei se socotesc pe sine a fi nite slugi netrebnice,

precum a zis Domnul (Mt. 10). Asa a fost Marele Apostol

1 'avei, care a fost rpit pînâ la al treilea cer,i se socotete pe

sine mai mic decît toi sfinii (Efes. 3, 8). Asa a fost Prea Fe-

ricitul Patriarh Avraam, caredup atîtea fapte bune se soco-

1 1 m pe sine câ este pâmînt icenu (Gen. 18, 27). La fel, muli

«Alii dintre sfinii i drepii lui Dumnezeu. Deci, acum cred

câ ai îneles, frate Ioane, cum se smerete cineva întru dreptate

i cum este cel ce se smerete întru pcat.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, v-a ruga s-mi spunei

Care sîntsemneledup care s-ar cunoate unom care are ade-

vrata smerenie?

Stareul: La aceast întrebare a friei tale, ascult nu ras-

f
unsul meu, ci pe al Sfântului i dumnezeiescului Printe

frem irul, care griete asa despre semnele omului care are

•< levârata smerenie: „Se socotetepe sine mai ticlos decît toi

pctoii i câ el nici un bine nu a fcut înaintea lui Dum-
i tezeu; se prihnete pe sine în toata vremea i în tot loculi
lucrul; nu osîndete pe nimenea i nici nu crede câ este pe

pAmînt cineva mai pâcâtos i mai lene decît dânsul; de-a

pururea laudai slvete pe toi; el nu judec, nu defima i
nu griete de râu penimeni vreodat; fârâ de trebuina, fr
de porunc sau de nevoie nu griete ceva i tace de-a puru-

1 1 ,i; iar cînd este întrebat de vrea s griasc sau s rspund
.a, o face cu linite i rar ca i cum ar fi siliti ruinîndu-se

griete; nu se cearta cu nimenea, nici pentru credin, nici

I
M-ntru altcevaidac bine zice cineva, zisei el aa, iar dac
ru zice cineva, zice i el aa, apoi zice: tu tii; are de-a puru-

rea privirea-n jos; are înaintea ochilor moartea; nu cuget în

» Irert sau în deertciuni i nici nu minte vreodat; nu vor-

bete împotriva celui mai mare; sufer cu bucurie ocrile i
defimrile i pagubele; urte odihna i iubete osteneala,
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nu întrit pe cinevainuurte tiina nimnui. Acestea sînt

semnele i cunotinele smereniei celei adevrate. i fericit

este acela care le are pe dînsele, cci s-a fcut casi Biseric

a luiDumnezeu,i Dumnezeu S-aslluit în dînsuli otean
s-a fcut al împriei Cerurilor. Amin" (Tom. in, 216).

Deci, frate Ioane, din aceste mrturii vrednice de toat
crezarea ale Sfîntului i dumnezeiescului Printe Efrem Sinii,

noi putemcunoate cu tot amnuntul care sînt semnele celui
care are adevrata smerenie.i fericit este acela pe care Bunul
Dumnezeu îl va învrednici în viaa de acum la aceast fericita

aezare duhovniceasc,c unul ca acesta înc de pe acum a

trecut din moarte la via.
Fratele:V mrturisesc sincer. Prea Cuvioase Printe,c

mult m-am folosit de toate învturile pe care eu, pctosul,
am avut fericireas le ascult de la Prea Cuvioia Voastr, i
am îneles multeînvturi de mare trebuin pentru mîntuirea

i spre luminarea ticlosului i nelmuritului meu suflet.

Stareul: Iat, frate Ioane,c prinmilai ajutorul Prea Bunu-
lui Dumnezeu, de cînd vorbim noi au trecut aproape patru

ceasuri. i eu, pe dt mi-a ajutat Dumnezeu,am cutat s rs-
pund la întrebrile friei talei mai pe scurt,dup a mea slab
ipuin înelegere. Poatec a mai avea înc s-i spun ceva,

dar iat c vine Printele paraclisers ia blagoslovenie pentru

a toca de vecernie i trebuie s merg la Pravila Bisericii. Fii cu

luare-aminte, pentruc os mai fii încercat la ispite.

Fratele:V rog. Prea Cuvioase Printe, sm iertai pe
mine pctosulc v-am pricinuit atîta suprare i osteneal
cu ispitelei nedumeririle mele ic v-am rpit atîta vreme.M duc i eu la chilie s-mi iau rasa i s vin la biseric, la

slujba vecerniei. Blagoslovii iv rogsm iertai pe mine
pctosul.

Stareul: Dumnezeu s te ierte, frate Ioane,i nu uita cele

ceam vorbit. înseamnâ-i undeva cele ce i-au mai rmas în

minte,c odat ams te întreb de ele.
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CONVORBIREA A DOUA

DESPRE SLAVA DEART

Ce este slava deart • Semneledup care se cunoate • Cum
scpm de ea • Faptele bune i slava deart • Slava deart i
mînâria • Ce este rînduiala de sine la monahi • Milostenia mo-
nahului • Propovduirea în lume a monahului.

„Cei ce n-au cirmaci (povâuitor) cad ca

frunzele, iar mîntuirea st întru mult sfat"

(Pilde 11, 14).

Stareul: Iari te vd tulburat, frate Ioane, acum ce mai
ai pe suflet, deeti atîtde trist ?i de ce n-aimai datpe la mine
atîta vreme?

Fratele:V rogsm iertai, Prea Cuvioase Printe Stare,

vd c i acum mi-ai cunoscut aezarea mea cea vrednic

de plîns.A fi venit acum la Prea Cuvioia Voastr, dar toc-

mai m-a trimis Printele Economs duc mîncare la fraii care

sînt la lucru în pdure.
Stareul: Du-te în pace, frate Ioane, la ascultarea rânduit,

ca s nu mîhneti pe Printele Econom i pe fraii care a-
teapt hrana, darîndat ce ai vreme, vinopînâ la minei nu
uita c mîntuirea st întru muit sfat ic cei ce nu se sftuiesc,

cad ca frunzele (Pilde 11, 14).

Fratele: Dac-mi dai blagoslovenie, PreaCuvioasePrin-

te, vin desear la Prea Cuvioia Voastr.
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Stareul: Vino, frate Ioane, numaidaca nu vei fi prea oste-

nit de la ascultare.

Stareul: Ia vezi, frate Nicolae, cine bate la uâ ?

Fratele Nicolae: Prea Cuvioase Printe, a venit un fratei
a zis câ i-ai dat blagosloveniesâ vina înseara aceasta la Prea

Cuyioia Voastr ca sâ se spovedeasc. Sâ-t primesc sau sâ-i

spun sâ vin altdat, c acum sîntei prea obosit?

Stareul: Ba nu, frate Nicolae, s vin acum, c are i el

sracul, necazurilei ispitele luii vrea sâ-i uureze cugetul

i sâ se liniteasc.

Fratele Nicolae: Vino, frate Ioane

!

Fratele: Blagoslovii im iertai, Prea Cuvioase Printe,

c v fac necaz tocmai acum cînd sîntei ostenit de treburile

zilei i cînd este vreme de odihn.
Stareul: Nici un necaz, frate Ioane, aceasta este slujirea

mea, ca sâ stau la îndemîna fiecruia în toat vremea, cu timp

i farâ timp, i sâm grijesc, cu ajutorul lui Dumnezeu de cele

trupeti i de cele duhovniceti ale tuturor celor ce s-au adu-

nat aici în numele Domnului. Pe fria ta, frate Ioane, eu

te-am ateptat de mult vremes mai vii pe aici. Dar sînt

bucuros câ ai venit i acum, s-mi spui ce mai ai pe suflet i
cum te mai afli în cele duhovniceti spre mîntuire?.

Fratele: Aa cum mi-ai spus data trecut. Prea Cuvioase

Printe, câ o sâ mai fiu încercat de ispite, vâd câ iari au

început sâm tulbure o mulime de gîndurii de ispite, care

nu-mi dau rgaz, nici zi, nici noapte!

Stareul: Ei, i care sînt ispitele care te tulbur acum pe

fria ta?

Fratele: Iat, Prea Cuvioase Pârinte, de cînd n-am mai

venit pe la Prea Cuvioia Voastr, au trecut aproape trei luni

de zile.O bucata de vreme,dup spovedania pe care o fcu-

sem arunci i cu sfaturile primite,am fost linitit. Dar de vreo

dou sau trei sâptâmîni au nvlit asupra mea o mulime de
gînduri, unele mai ciudate decît altele. Mai tare dedt toate
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m-..\m tulbur mereu gîndu! sâ ies din Sfînta Mnstire i

m duc prin sate i prin orae cas propovduiesc cuvîn-

lul lui Dumnezeu, i sâ întorc la calea mîntuirii pe cei ce pier

in | >cate. i îmi spune gîndul câ de voi face aa, o sâ am o

nure plat de la Dumnezeu, cci este scris: „Cine va scoate

rdnic din nevrednic, ca gura Mea va fi" (Ier. 15, 19). i
vi

: „Cine va întoarce pe unpctos de la rtcirea cii lui

. mituit sufletul su din moarte i a acoperit mulime de

|.,V,He"(Iacov5,19).

M tot gîndesc apoi câ aa voi putea i eu, pctosul,

-,mi înmulesc talantul; dar stind aa închis în mnstire,

.ui.iifâcînd ascultare, ce folos va fi de capul meu,c nu voi

I

ml.-.) aduce nici un suflet pe calea mîntuirii? Eu, precum

i mai spus mereu, aud câ în vremea noastr muli s-ar fi

i dnicitsâ aib vedenii i daca s-au învrednicit de acest

-r, ei nu au pus lumina lor sub obroc, ci în sfenic, ca sâ

(mineze, dupâ cum a poruncit Domnul (Mt. 5, 15). Câ au

..ii mnstirile i au ieit prin sate i orae, unde propo-

du iese cuvîntul lui Dumnezeu i mult lume îi ascult pe

., in.ii ales cînd afl câ ei au vedenii, câ li se arat îngeri i

Ini, Maica Domnului i chiar Domnul Iisus Hristos.

Acestea sînt, Prea Cuvioase Pârinte, gîndurile carem
u se de o bucat de vreme. Eu nu m-am învoitdesâvîrit

înâ acum, ci pe cît îmi ajut Dumnezeu,m lupt îm-

>i r iva lor, dar vâd câ num lasâ deloc în pacei mereu îmi

. .i stau degeaba în mnstire i-mi pierd vremea care este

Ide scump pentru mîntuire.V mai mrturisesc i aceas-

mii-o vreme chiarm hotârisem sâ plec pe ascuns din

islire, fr sâ mai iau de la cineva blagoslovenie: „Nu

mai duce degeaba la Stare sau la duhovnic sâ iei blagos-

,\ .
i m\ îmi opteau gîndurile, deoarece ei sînt nite oameni

ulii i.iliti, le place numai sâ le faci treab i iar treab, iar

i ntuirea ta i a celor ce pier prin lume nici o grij nu au.

,i dac os te duci, în loc de blagoslovenie o sâ te alegi cu

~
. i . i i cu canon, ci mai bine tacii fugi de aici, fiindc pentru

i
face un lucru bun nici nu-i nevoie de blagoslovenia cuiva".
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lata, aa am pit, Prea Cuvioase Printe, cu ispitele meie
i tare puin a fost de nu am plecat. Am auzit într-o zi din
cuvîntul care se citea la trapeza, câ tot ceea ce face monahul
fârâ blagoslovenie este de la draci,i aceasta m-a pus pe gân-

duri si m-a împiedicat oarecum de la scopul meu. De aceea,

vâ rog, Prea CuvioasePrinte, sâmâ lmurii,cumdeau nvlit
asupra mea aceste gînduri i ces fac spre a scpa de ele ?

Stareul: Aa cum i-am atras atenia, frate Ioane, data
trecuta, iat câ ispitele din nou au nvlit asupra friei tale,

îns acum sub o alta forma. Vezi, frate Ioane,c dracul nu
doarme, ci necontenit se siletes ne piard pe noi ? Veziaim
a încercat el s vîneze sufletul friei talei cu ce meteug a
vrut sâ te scoat din ascultarea mnstirii ? i te mai întrebi

de unde au venit aceste gînduri ? Iat ce trebuies tii i sâ
ii minte fria ta: gîndurile care tulburau data trecuta pe
fria ta, câ nu te-a învrednicit Dumnezeu sâ ai vedenii, erau,

precum i-am spusi atunci, venite de la dracul mîndriei, iar

acestea de acum, care te îndeamn sâ prseti mnstirea
i ascultarea i sâ iei în lume, la propovâduire, ca sâ întorci

pe pacâtoi la pocin, acestea sînt uneltirile cele viclene ale

dracului slavei dearte.

Fratele. Dar ce este slava deart, Prea Cuvioase Printe ?

Stareul: Frate Ioane, iari mi-ai pus o întrebare care co-

vîrete cu totul neputina priceperii mele. Câci a spune eu
desluit friei tale ce este slava deart i dt de felurite sînt

uneltirile acestui drac, esteun lucru care întrece puterile mele.

Fratele: Dar oare, Prea Cuvioase Printe, nu este nimenea
care sâ poat spune lmurit ce este slava deart i cîte sînt

chipurile ei?

Stareul: Eu, frate Ioane, i-am spus neputina i nepri-

ceperea mea i nu tiu de este cineva care sâ poatâ spune pe
larg ce mâ întrebi frâia ta. tiu însâ câ marele filosof du-
hovnicesc, dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul zice despre
acest lucru aa: „Cine arîncepe sâ vorbeasc cu de-amânun-
tul despre slava deart, acela ar fi un om care se silete în
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p»<,rsâ afleis msoare greutatea vînturilor" (Scara 22, 1).

i Iaca acest dumnezeiesc si lumintor Printe al monahilor

i. r ,iceste cuvinte despre slava deart, apoi cine sînt eu,

ticlosul i întunecatul la minte, ca s-i spun friei tale ce

u- slava deart?
Fratele. Dar poatecîmi putei spune despre slava deart

din cuvintele Sfinilor Prini, Prea Cuvioase Printe?

Stareul: Voi încerca, frate Ioane, cu ajutorul Bunului

I H imnezeu,s-i aducaa puine mrturii de la Sfinii Prini,

di*S| >re pcatul cel mareipestri al slavei dearte. Cci poate

pu nîndu-i friei tale,sm trezesci eu dinsomnul acestui

I
iflcat aductor de moarte.

Fratele: Vâ rog, Prea Cuvioase Printe, sâ avei toat buna

linâ s-mi spunei tot ce tii despre aceasta patim, pentru

I m folosi i eu, pctosul.

Stareul: Ascult, frate Ioane, dup mrturia dumneze-

i. ., ului Printe Ioan Scârarul, slava deart este râutatea

mult felurit, cum zice: „Aceast patima, dupâ chipul ei, este

! u mbarea firii, rzvrtirea nravurilor, pîndirea ocrilor. Iar

dup calitatea ei este: risipirea ostenelilor, pierderea sudo-

I

I

lor, râpirea comorilor sufleteti, puiul necredinei, înain-

rnergâtoarea trufiei, scufundarea în liman, o furnic în arie

ire, dei este mic, risipete toat osteneala i tot rodul îl

*rW (Scara 22, 2).

Acelai Sfînt Ioan Scârarul zice mai departe, câ slava de-

1/1 se aseamn cu tricolorul (ciulina) care totdeauna st

.un ghimpe în sus i c omul cel cu slava deart este un

Ilintor la idoli, chiardac el se socotete câ estecredincios

,-instete pe Dumnezeu, însâ de fapt nu este pe placul

I im (Scara 22, 5).

Marele Dascl al lumii întregi, Sfînrul IoanGur de Aur,

Uv despre slava deart: „Cumplit lucru este fapta slavei

.
1 1 ..uie !, cumplit lucru i plin de rutate, spin cu anevoie de

inils i fiar neîmblînzitâ cu multe capete, care seîntrar-

i .i/ împotriva celor ce o rpesc pe ea,i precum viermele
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ce se numete cariu roade lemnele din care se nate, rugina
mânîncâ fierul din care se face i moliile lîna, tot aa slava

deart pierde sufletul ce o hrnete pe ea. Pentru aceasta,

de mult osîrdie este noua trebuina ca sâ stingem aceasta

patima... Deci, sâ fugim de slava deart, cci patima aceasta

estecea maicumplita i de ajuns de a orbi ochii celorînelepi,

cînd nu sînt treji". Slava deart este cea dintîi fiica a mîndriei

i ea însi are apte odrasle:

Prima este lauda, adicâ lauda de sine pentru bunulneam,
pentru contiina, pentru averi i pentru altele ca acestea.

A doua odrasla este frnicia, adicâ prefctoria spre a

se arata omulc este mai îmbuntit dedt alii i care este

vinovata chiar daca s-ar face pentru folosul cuiva.

A treia odrasla, aflarea de lucruri noi, adicâ a vreunui
meteug i a altor lucruri care fac pe oameni sâ se mire de
iscusina ta.

A patra odrasl este pizma.

A cincea odrasla este neînvoirea

A asea odrasla este iubirea de prici re (ceart).

A aptea odrasl este neascultarea.

Sâ mai tii, frate Ioane, câ slava deart este patima care

se arat cel mai de timpuriu dintre toate patimile. De pild,
la un copil mic nu vei vedea nici opatima de voin, dar slava

deart se afla în el. Cci dac-1 cinsteti pe el, se veselete,

iar daca îi vei zice ceva împotriva, vreun cuvînt aspru, se

mîhnete i începe a plînge. Astfel patima iubirii de slav
deart cltorete cu noi din prima copilrie, toata viaa,i
se amestec în toate faptele cele bune ale noastre, totaa cum
se amestec neghina prin grîu. i precum iedera i hameiul

seaga de arbori i de alte plante sau lucruri, totaai aceas-

t patim blestemat se împletete pe ling toat lucrarea

faptei bune.

Dac vom câuta, o vom gsi agâatâi de posti de înfrî-

nare,i la bucate multei la bogie i la srcie,i la hainele

cele scumpe i la cele vechi i rupte, i la cel slab i la cel
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' Harnic, i la cel prost i la cel învat, i la vorbire multa i
.1 1 Acere (Scara 22, 5). Cci multa vorbrie este scaun al slavei

1 1 Hirte, tot aa i cel ce tace pentru slava deart (Scara 1 1, 2).

Astfel slava deart se ascunde i la cel frumos cu chipul,

>i l.i cel urit,i la cel milostiv,i la cel aspru cu inima,i la cel

I

>vâuitor, i la cel supus, i la cel din viaa de obte i la cel

din pustie (Scara 22, 21). Si cu toate câ nu lucreaz în acelai

I
I up la toi, pe toi îi îneal i îi rnete. Pe unul îl sftuiete

I

< >steascâ i sâ se roage mult, dar spre a fi vzuti ludat
< I i i.imeni; altul se silete la mari nevoine cu scopul de a

mtrece pe cei mai lenei; altul se silete s învee mult din

I intole Scripturi si de la Sfinii Prini spre a-i ascui mintea

i înelegerea i ca sâ devin povâuitor (învtor) altora i
•

i sâ fie vestit i ludat de ei; altul se silete sâ alctuiasc

Hlihuri i poezii cu meteug spre a-i iei vestea câ este poet;

ii se silete zeci de ani sâ învee în coli înalte filosofia i
i tiine cu scopul de a ajunge om mare i învâat i sâ fie

I

I

înalt decît alii cu tiina; iar altul se strduietes învee
I I

I

i ani sâ cerceteze i sâdescopere ceva din tainelei pute-

i ilr t ele fârâ numâr pe care le-a pus Dumnezeu în zidirile

iii- si daca afla oprea mica i neînsemnata parte din ele, apoi

închipuie câ a devenit mare savant ic tie totul.

Aa lucreaz, frate Ioane, slava deart, atît cu noi care

.iflâm în Biseric, precum i cu cei din afara de ea, în multe
i felurite chipuri. i de nu ne vom trezi noi pctoii, nici

Unul din noi nu va scpa din mrejele ei cele cu meteug
1

1 tt i încîlcite.i nu numai câ vom pierde ostenelile pe care

li .im fcut cu sâvîrirea faptelor bune, ci i în muncile cele

mce vom merge. Ba aceasta blestemat rutate a slavei

i learte nu se arata la om numai cînd este el în via, ci de

multe ori i la trecerea lui depepâmînt.
I ratele: Vâ rogsâ-mi spunei. Prea Cuvioase Printe, cum
iratâ slava deart la om i dup moartea lui?

Stareul: Ca sâ înelegi acest lucru, frate Ioane, asculta mai

Ini îi ;>e Sfîntul i dumnezeiescul Ioan Gur de Aur, care în
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aceasta privin, vorbete: „Cei cu slava deart i dup
moarte se mresc în desert". De pild cutare murind, a po-

runcit cas fie minunat,s se facdup dînsul cutare si cutare

lucru .i care sînt oare acestea i acestea, pe care cel cu siava

deart Ias porunc s se fac dup moartea lui? Acestea

sînt cheltuielile mari i de prisos pe care le fac urmaii lori
rubedeniile spre a-1 îmbrca pe el cu haine noi i de mult pre,
spre a-i pune în deget si la mîiru ineli brri de aur, încl-

minte din cele mai scumpe in picioare, spre a-Iînfur cu

mtsuri si spre a-i acoperi faa cu marame din fir de aur.

Apoi, sâ-i fac lui sicriu din lemn bine mirositor i care nu
putrezete curînd i sâ-1 vopseasc cu felurite culori i sâ-1

îmbrace cu argint i cu alte metale scumpe. Apoi, sâ-i fac
lui cavou scump, dinmarmuri granit, unde sâ-i aeze tru-

pul cel mort; împrejurul cavoului sâ-i fac grilaj de fier sau

de bronz, iar alturi sau înlâuntrul cavoului sâ-i fac statuie,

aa cum era el în floarea vîrstei i a fericirii aici pe pâmînt. i
statuia sâ fie de marmura sau de bronzsau din alte materiale

de pre sis fie sculptat de cei mai buni sculptori. Pe fron-

tispiciul cavoului, la intrare, s fie scrise cu slove de aur, nu-

mele i gradul dregâtoriilor pe care Ie-a avut el în lume, ca

s vad toi cîi vor trece pe acolo, c marei minunat a fost

acesta ce este îngropat aici.

Acesteai multe altele de acest fel sînt cele ce a rînduit sâ

i se facâ dup moarte, omul iubitor de slava veacului de

acum. De vrei sâ cunoti acest adevr, frate Ioane, du-te Ia

cimitirele din marile orae si acolo vei vedea sute i mii de

mrturii de acest fel, care toate aratc bietulom nici în mor-

mînt nu poate scpa de patima slavei dearte i a iubirii de

arâtare. Cîte fapte bune nu ar fi putut face rudeniile unui

asemenea om cu banii cheltuii pentru aceste lucruri dearte ?

Cîi sraci i goi n-ar fi îmbrcati cîi flâmînzi n-ar fi ajutat ?

i cît de mare folos n-ar fi adus cu aceast milostenie celui

trecut prin aceasta lume, la cele venice ? Mai alesdac acela

a trit în dreapta credin i s-a spovedit la duhovnic de toate

pcatele sale.
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Este adevratc sînt unii dintre acetia care au fcut în

via i la moartea lor multe milostenii la sraci i la sfintele

I ui Dumnezeu biserici,dar nici aceste lucruri dearte nu le-a

it cu vederea. Acetia poate nu vor lua grea osîndâ, fi-

indc ei nici de milostenie nu au uitat, dar mult mai grea le

va fi osînda celor ce nici în viaa aceasta nu s-au îngrijit de

mîntuirea lor, iar la moarte, s-au închinat la aceste deer-

tciuni i umbre.

Bine a zis dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul: „Omul
»;1 cu slava deart este închintor la idoli, chiardac se nu-

mete credincios" (Scara 22, 6). Cum sâ nu fie închintor la

idoli un asemenea om, dac inecu atîta trie ca aceste podoa-

I \e dearte sâ-1 însoeasc idup moarte ? Iar de milostenie,

,i re poate într-adevr sâ-i ajute sufletuluisu dupâ moarte,

iu se grijete. Se povestete c Alexandru cel Mare - Mace-

lon -, care a simitc slbete ic are sâ moar, a chemat la

ine pe cei mai mari generali i filosofi ai sâii le-a zis: „Dupâ
i im vedei, eu voi muri curînd i v-am chemat pe toi care

n i -ai fostiubiii demare ajutor în viaa ca sâ nelumrmas
bun i sâ vâ mai vd puin înainte de a închide ochii".

Arunci unul din cei mai iubii ai si, a zis câtre dînsul:

Mria ta, care, precum zici, te simi tare slbit, noi terugm
lai testament cum sâ facem dupâ moartea ta i cum do-

;ti s-i facem pregtirile cele de îngropare, din ce sâ-i fa-

?m sicriul, mormîntul i celelalte, câci atâtea vistierii au râ-

las de la mria ta, încît pe toateam putea sâ le facem numai
auri pietre scumpe!".

La care Alexandru cel Mare tâdnd puin, a rspuns, zi-

\d: „Ascult, omule ! Daca vrei testament de la mine, apoi

facei aa precum rinduiesc eu: mormîntul sâ-1 facei nu
aur, nici din pietre scumpe, ci din piatr i sicriul sâ fie

)t din piatra. Pentru ca numele meu sâ fie scris pepiatrâ tare,

v i tot ce este pe piatr, greu se terge ! Pe mine sâ nu punei
podoabe scumpe i nici s facei cheltuial cu lucruri de

prisos! Avei mare grij ca în ziua înmormântrii mele sâ
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facei mult bine celor lipsii i srac. în sicriu, de o parte i
de alta, sa facei doua guri i sa scoatei afara mîinile mele,

iar în palmesâ nu punei bani sau lucruri scumpe, cum obi-

nuiesc unii sâ fac, ci cu miinile goale sâ mâ înmormîntati.

Aceasta este hotârîrea mea i aa sâ facei daca mâ iubii i
voii sâ-mi respectai ultimul meu cuvîht!".

Auzind acestea, filosofuli prietenul împratului a între-

bat: „Dar de ce aa de simplu voieti sâ te îngropam, Mâria

Ta ?". La care împratul Alexandru Macedon a râspuns: „Sâ

tii, prietene, câ eu filosofam fost în viaa i filosof vreau sâ

fiu i dupâ moarte. Vreau sâ fiu înmormîntat aa simplu i
cu mîinile goale, ca sâ le arat la toi cei puternici i bogai câ

nimic nu poate lua omul and pleac din aceast lume".

Din aceast scurta istorisire, frate Ioane, vedem câ oame-

nii înelepi, chiardac nu se aflau în dreapta credin, totui
au gîndit mult i minunat despre putregaiul slavei dearte
i au artat câ toate cele ce se fac de prisos la mmormîntâri

nu au nici o valoare, ci mai degrab aduc paguba sufletului.

Bine a zis Sfîntul Teodor Studitul într-un cuvînt alsu câ de

multe ori ne folosesc nou i spusele elinilor.

Aa împratul Alexandru Macedon, cu toate câ a fost elin,

totui pilda cea buna lsat de el ne este de mult folos.

Deci, frate Ioane, sâ ne rugam Prea Milostivului Dum-
nezeu, sâ ne acopere i sâ ne izbâveascâ pe noi de aceasta

vicleana i mult îneltoare patima a slavei dearte. Fericit

i de trei ori fericit, este acelom care a ajuns sâ defaime aceste

umbre i visuri ale slavei dearte. De aceasta fericire s-a în-

vrednicit îngerul cel tcut, marele Printe Arsenie care, pr-
sind slava acestei lumii palatele cele împrteti, a fugit de

oameni în pustiei a sihâstrit în linite, plîngîndu-se pe sine

timp de 57 de ani, el pururea plîngînd i pururea tâcînd i
fugind de slava lumii.

Aceasta ajutîndu-i la marea desâvîrire duhovniceasc,

a ieit la munte, urînd slava omeneasci a legat cu jurâmînt

pe ucenicii si ca dup moarte sâ nu-1 îngroape, ci sâ-1 lege
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<• picioare cu o funie i aa sa-1 tragâ i sâ-1 arunce într-o

prpastie a muntelui (Pateric, cap. 40).

Vezi, frate Ioane, cîtde mult au urît sfinii lui Dumnezeu

va omeneasc ? Vezi cît de mult s-au pzit cei ce au acum

- -i ui de aceast fiar cu multe capete ? Dar oare de ce au urît

de mult aleii lui Dumnezeu slava deart ?

Nu pentru altceva, ci numai pentruc aceasta patima vi-

na jefuiete peom de plata ostenelilor la toata faptabuna.

De aceea, cu dreptate, dumnezeiescul Printe Ioan cel cu

Elin i cuvintele de aur, numete slava deart: „Molie a

|
1 miorilor de dincolo de mormînt" i „furul bogiilor celor

din ceruri". Si cu mare spaim i mirare arat rutatea ei,

ind: „O, nevoie nou ! O, patima ciudat ! Unde molia nu

.11 icâ, nici furul nu sapa, slava deart risipete!". i iari:

aceasta este molia comorilor celor de acolo, aceasta este

rul îndestulrii celor din ceruri; aceasta pradbogia cea

1 «jefuit" (împ. de grîu, Cuv. 27). Si mai înainte mergînd cu

1
1

1 vîntul, „maic a gheenei" numete slava cea deart (Împ.

le piu, Cuv. 27).

Aadar, frate Ioane, vezi cît de viclean, dt de rpitoare

5.1 pierztoare este aceast blestemat patima a slavei dearte.

De aceea, fratele meu, trebuie a scâpa de aceasta felurit

r .uitate i vtmare.
Fratele:V mrturisesc adevrul. Prea Cuvioase Printe,

1 n-ara ihspâimîntati m-am îngrozit auzind atîtea mrturii

1 le la Sfinii Prini, despre rutatea i viclenia cea felurit a

1 vei dearte, care se amestec cu toat fapta cea bun ca o

I i.-ghinâ i ca hameiul se împletete cu toata fapta cea mîn-

tuitoare, la tot omul.

Daca este aa, atunci ce este de fcut ? Oare e bine ca oa-

I

I

icnii, de frica slavei dearte, sâ încetezea mai lucra fapta cea

unâ ? Oare e bine ca oamenii, de frica acestei patimi, sâ nu

ai învee carte i meteuguri spre folosul altora ?

Stareul: Ba nu, frate Ioane, niciodat nu trebuie fcut

cest lucru. Sfinii i dumnezeietii Prini ne-au artat cît

52
53



PRINTELE CLEOPA
DESPRE VISE SI VEDENII

de rpitoare i pierztoare este aceasta patima, nu ca sa

încetm noi a mai lucra faptele cele bune, ci ca s tim noi

a pâzi cele lucrate de noi ca s nu fie rpite de aceast fiar
cu multe capete.

Daca ar fi dupâ cum gîndeti frâtia ta, apoi ar însemna
ca de frica neghinei, oamenii sâ nu mai semene grîu, sau de
frica moliilor sâ nu mai fac haine, sau de frica uliului sâ nu
maiin ginii oi. Lucrurile nu se petrec aa, cci omul pen-
tru neghina a aflat ciurul, pentru molii naftalina i alte pra-

furi pentru uliu s-a aflat cursa, iar pentru lup, diferite mij-

loace de paz.
Aa sâ cugeti i cu privire la cele sufleteti.

Prea Bunul Dumnezeu ne-a pus la îndemînâ multe mij-

loace duhovniceti, prin care ne putem izbvi de fiarele cele

dingînd!

Fratele: Vâ rog, Prea Cuvioase Printe, cum ar putea cine
va sâ lucreze toat fapta bun i sâ poat scpa de paguba
cea mare i de jefuirea cea vicleana a slavei dearte?

Stareul: Bine ai fâcut, frate Ioane, câ ai pus aceasta între-

bare, ca s-i lmurescmcardt de puin aceast nedumerire.
Fratele:V rog, Prea Cuvioase Printe, sâ-mi spunei cît

se poate mai pe larg i mai cu temei, cum ar putea cineva a

lucra faptele bune i sâ nu fie primejduit de viclenia slavei

dearte ? Câ pedtîneleg eu, nu este lucru uor a scpa nerâ-

nit i nejefuit de aceast felurita rutate.

Stareful:Cu adevrat, frate Ioane, nu este uor. Dar noua
Mîntuitorul nostru i Dumnezeul nostru ne-a lâsat atâtea

învturi împotriva acestei patimi ! înc si dumnezeietii Si
ucenid i Apostoli ne-au învat cele împotriva acestei pa-

timi, precum i dumnezeietii Prini ai Bisericii celei drept-

mâritoare. Dar fiindc acum nu este vremea, nid locul cas
aduc din toate aceste mrturii, îi voi spune puine din cele

prea multe, pentru ca fria ta, din cele puine, sâ înelegi pe
cele multe. Mai întîi, frate Ioane, sâ-i pomenesc de mîntu-
itoarea învtura a Domnului Dumnezeului i Mîntuito-
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ui nostru Iisus Hristos, Care, spre a nu cdea noi înmrejele

lavei dearte, ne-a învat, zicînd: „Luai aminte ca milos-

i .
1 1 1 ,1 voastrâ sâ nu o facei înaintea oamenilor, spre a fi vzui

i
I. <iînsii. Iar de nu, plata nu vei avea de la Tatl vostru Cel

ilm cururi" . i iari: „Cînd fad milostenie, nu trâmbia înain-

tai ta, precum fac farnicii pe drumuri i pe ulie, ca sâ-i

i ie oamenii . Adevrulv spun, câ-si iau plata lor. Tu, însâ,

«1 faci milostenie, sâ nu tie stînga ce face dreapta ta, aa
n i i lostenia ta sâ fie întru ascuns fcuta i Tatl tu, Cel ce

e cele ascunse, îi va rsplti ie la artare".

Tot aa înva i despre rugâdune, zidnd: „Iar tu, cînd

.:, sâ nu fii ca farnicii crora le place sâ se opreasc i

K roage la adunâri i pe la raspîntuJe ulielor, cas se arate

menilor; adevrul vâ spun, câ îi iau plata lor. Ci tu, cînd

t ( *gi, intr în cmara ta, închide ua i te roag Tatlui tu
ascuns, i Tatl tâu, Cel ce vede cele ascunse, va rsplti

» la artare" (Mt 6, 1-7).

De asemenea, despre felul cum trebuiesâ postim noi spre

dea în fâtâmidei în slava deart, ne-a învat Mîn-

|t< >rul nostru, zidnd: „Cînd postii, nu fii triti ca farnicii,

îcetia îi smolesc feele lor ca sâ se arate oamenilor câ

-c. Adevrul vâ spun, ca prin aceasta îi iau plata lor.

msâ, dnd posteti, unge-i capul tâu i faa ta o spal, ca

•A nu teari oamenilor câ posteti, ci numai Tatlui tâu Care

;tru ascunsi Tatâl tâu, Care vede cele ascunse, va râs-

: < ie cele artate la artare" (Mt. 6, 16-18).

Vezi, frate Ioane, dt de luminat i de clar este învââ-

i Mîntuitorul ui nostru, prin care neînva cum sâ lucrm

t«lc cele bune spre a nu cdea în mrejele cele videne ale

ei dearte?

/ ratele: Cu adevrat, Prea Cuvioase Printe, prea lumi-

1 ;>i prea bun este învtura Mîntuitorului nostru Iisus

tos, dar vâ rog sâ adugai i de la Sfinii Prini vreun

t de învtura, ca sâ tiu cum înva ei ca s scâpm
fuirea cea videanâ a slavei dearte.
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Stareul: Nu-i râu daca doreti acest lucru, frate Ioane. Dar
sa tii câ i Sfinii Prini au urmat întru totul învtura Mân-
tuitorului nostru, i aa au alctuit i ei învtura i cuvinte
de folos, învâîndu-ne cele mai bune mijloace spre a ne feri

de primejdia cea mare a deartei slave. Iat de pild ce ne
spune în aceasta privin Sfîntul i dumnezeiescul Printe
Maxim Mrturisitorul: „Meteugul de a goni slava deart,
este de a lucra noi fapta cea bun în ascuns" (Filoc., voi. II,

cap. 43). Tot aa ne înva i Sfîntul Efrem irul, care zice:

„Slava deart o izgonim de la noi prin lucrarea întru ascuns
a faptei celei bune i prin necurmate rugciuni întru zdro-
birea inimii" (Cuv. HI, p. 218). Iar dumnezeiescul Printe Ioan

Scârarul, arâtînd în chip minunat care sînt pricinile care alun-

g de la om slava deart, zice: „începutul spre pierzarea
slavei dearte este tcerea i a iubi necinstea; mijlocul, este

curmarea tuturor vicleugurilor celor gîndite ale slavei dear-
te; iar sfiritul, dac mai are sfîrit aceast bezn, este a face

înaintea oamenilor numai ceea ce te umiletei a nu simi nici

o îndurerare" (Scara 22, 29).

Iat, frate Ioane, câ prin scurtime, i-am adus mrturie de
la aceti mari Sfini i dumnezeieti Prini ai Bisericii, cu
însei cuvintele lori i-am artat meteugul prin care omul
poate izgoni de la sine patima cea felurit în vicleniei rutate
a slavei celei dearte. De aceea, silete-te sâ nu uii câ prima
treapt pe care pete omul împotriva slavei dearte, este

tcerea i dorina de a fi necinstit de alii. Deci, s rugam
mila lui Dumnezeus ne ajute sâ ajungem i noi mcar aici

i totvom avea ndejde câ ne aflm afar de primejdia slavei

deartei aproape de mila lui Dumnezeu.
Fratele: Din mrturiile pe care le-ai adus, Prea Cuvioase

Printe, din dumnezeiasca Evanghelie i de la Sfinii Prini,
eu am îneles c pentru a putea cineva scpa de primejdia

slavei dearte, trebuie cu orice pre ca toat fapta bun sâ o
fac întru ascuns i s doreasc pururea sâ fie necinstit de
ctre oameni.

i daca adevrul este aa, precumcred câ i este, apoi cum

or trebui sâ procedez daca se întîmplâ vreodat în via sâ

fd fapte bune la arata e, ca de pilda: dac un srac îmi cere

mi losteniei se întîmplâ tocmai atunci sâ fie pe acolo oameni

I. care num pot feri, i daca eu dau ceva sracului, oare

I
<ntru aceasta voi avea osîndâ de la Dumnezeu? Alteori se

ii iiimplâ sâ postim cu toii împreun la Biseric,aa cum este

ii la mnstire, în viaa de obte. Oare pentru câ facem aceste

'uri la artare, unii fa de alii, ne osîndete Dumnezeu

ii pierdem plata pentru aceste fapte bune? Deci, fiind eu

i etosul nedumerit in aceasta privin, v rog, Prea Cuvi-

v Printe, s-mi spunei ce meteug duhovnicesc ar tre-

I
- ii i s folosim în aceste cazuri, spre a nu fi jefuii noi de pa-

bma cea rpitoare a slavei dearte.

Stareful: Bine ai fcut, frate Ioane,c te-ai gîndit la aceste

i ui ruri i mi-ai pus aceast întrebare. Si cu ajutorul lui Dum-
i H vi -li, voi încerca sâ te lmuresc. Dar mai întîi de toate tre-

buie sâ tii frâia ta câ toata fapta are trup i suflet: sufletul ei

i scopul pentru care se face ea, iar trupul este însi lu-

ar faptei bune...

Deci, daca cineva va lucra fapta cea buna, fie la artare,

.' in ascuns, cu scop bun, acea fapt buna nu-i pierde plata

le la Dumnezeu; iar dac cineva va lucra fapta bun, fie

I a artare, fie în ascuns, dar scopul este râu, toata osteneala

Lui se va pierde i în loc de plata, are osîndâ. Câci zic purtâ-

lorii de Dumnezeu Prini: „Cînd mintea va uita scopul

blagocestiei, atunci lucrul cel arâtat al faptei bune se face

i nefolositor. Pentru câ cele ce se fac fr de socoteal i fr
1

1 scop bun, nu numai câ nu folosesc nimic, chiar de ar fii
bune, ci vatâmâ".

Fratele: Darcum lucreaz cineva, Prea Cuvioase Printe,

i ipta cea bun cu scop bun ?

Stareful: Frate Ioane, atunci lucreaz omul fapta bun cu

ip bun, cînd la tot binele pe care-1 face se silete ca sâ-1 lucreze

numai pentru ca sâ-i placa lui Dumnezeui nu oamenilor.
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De aceea 51 marele Apostol Pavelînva pe Corinteni aa:
„Deci, ori de rruricai, ori de bei, ori altceva de facei, toate

sâ le facei spre slava lui Dumnezeu" (I Cor. 10, 31). Aadar,
daca scopul faptei bune nu este altul dedt slava i plcerea
lui Dumnezeu, acea fapta buna are temeliesntoasai nu-i
pierde valoarea i plata înaintea lui Dumnezeu. Ba sâ tii i
aceasta, frate Ioane, câ daca cineva lucreaz fapta bun la

a ratarei dac face acest lucru cu scop bun, acela nu numai
câ nu-i pierde plata ostenelii sale, ci are i mai mare plat,
deoarece, prin lucrarea faptei bune cu scop bun, se prosl-
vete Dumnezeu.

De aceea, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne-a învat în

dumnezeiasca Sa Evanghelie sâ facem fapte bune nu numai
în ascuns, ci i la artare, spre slava lui Dumnezeu, cci zice

El ctre dumnezeietiiSi ucenici: „Voi sîntei lurnina lumii",

i iari: „Asa sâ lumineze lumina voastr înaintea oamenilor,
ca sâ vad faptele voastre cele bune i sâ slveasc pe Tatl
vostru Cel din ceruri" (Mt. 5, 16).

Deci înelege, frate Ioane, câ nu întotdeauna sîntem obli-

gai sâ facem fapte bune în ascuns. îns întotdeauna trebuie

sâ cercm scopul cu care lucrm faptele cele bune. Si de este

scopul spre slava lui Dumnezeu i spre iruntuirea sufletului

nostru, atunci sâ îndrznim a face fapta buna chiari la ar-
tarei nu vom pgubi. Aceasta o putem înelege i dincuvîn-

tul Sfînrului loan Gura de Aur, care vorbind despre rutatea
slavei dearte i prin meteugul duhovnicesc prin care ne
putem izbvi de ea, zice: „Cumplit este boala slavei dearte

!

Dar cum vom putea scâpa de ea ?"
. Apoi, arâtînd cum, adau-

g: „Caut la Dumnezeu totdeauna i îndestuleaz-te de
slava cea de la Dînsul". Iar în alt loc zice: „Dac pofteti slav,
apoi oare nu-i ajunge slava cea de la El, aceea de la Iubitorul

de oameni Dumnezeu, i o pofteti pecea de la oameni ?"
.i

iari zice: „Toi hotrsc câ patima slavei dearte este cum-
plita. Dar cum o vom birui pe ea ?". i, râspunzînd, zice: „De
vom pune slava împotriva slavei, câci precum defimam

bogia pâmînteascâ atunci cînd câutâm o alt bogie i pre-

cum trecem cu vederea viaa aceasta, cînd socotim pe cea

viitoare cu mult maibun dedt aceasta, totaai slava lumii

acesteia o vom putea scuipa, dac ne vom gîndi la cea cu

mult mai cinstita decît aceasta, adic la aceea care este cu

adevrat slav".

Iat, frate Ioane, învtura luminata i dara despre cum
poate cineva sâ biruiasc i sâ scape de slava deart. Vom
I Auta totdeauna numai la Dumnezeu cînd sâvîrim fapta

buna i vom pune slava împotriva slavei, adic vom pune

llava lui Dumnezeu împotriva slavei dearte.i aceasta o pu-

t«- in face numai de vom lucra faptele cele bune cu scopul de

,1 plcea lui Dumnezeu i spre slava Lui.

Acum, frate Ioane, cred câ ai îneles bine cum poate cine-

v.i lucra fapta bun cu scop bun.

Fratele: Cu adevrat, Prea Cuvioase Printe, am îneles

. lestul de limpede i foarte mâ bucur de aceasta luminare.

I vntru câ de multe ori eram iruhniti nedumerit 51 adeseori

tnâ întrebamcum ar putea lucra cineva fapta buna la arata re

i totui sâ scape de mrejele felurite ale slavei dearte. Iar din

mrturiile pe care le-ai adus, Prea Cuvioase Printe, am
îneles câ sufletul faptei bune este scopul cel bun i câ orice

l.iptâ bun daca se face spre slava lui Dumnezeu, atund ea

. .1 fcut cu scop bun i va avea plata de la Dumnezeu.
Stareul: Bine câ ai îneles, frate Ioane, acest meteug

1
! uhovnicesc împotriva slavei celei dearte i daca te vei sili

I nu-1 uii, el te va pzi de toata primejdia slavei dearte.

hunul Dumnezeui Prea Curata Maica Lui sâ ne ajute noua
1.1 toi cei ce caut mîntuirea sâ nu uitam niciodat aceasta

fiftntâ învtura a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, a Sfin-

lilor Apostoli i a dumnezeietilor Prini. Câci cine le uit

pi> acestea, pe lîngâ toat osteneala ce o depune la lucrarea

friptei bune, poate sâ-i piard i sufletul.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare v-a face suprare

\ v-a mai întreba ceva?
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Stareul: întreab, frate Ioane, câ num supâr.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar dac este cineva care
se ostenete i se silete la toat fapta bun si spre slava lui

Dumnezeu, dar cu toate acestea îi placepuin i lauda cea de
la oameni, unul ca acesta se mai poate mîntui ?i nu-i pierde

el, din aceast puin laud de la oameni, toate ostenelile lui ?

Stareul: Frate Ioane, un astfel de om, dac vrea sâ se în-

drepte, atunci nu-i pierde plata ostenelilor sale i se poate
mîntui. Adic de va urî slava cea de la oameni i va începe
s lucreze fapta cea bun cu scopul sfînt, adic de a plcea
numai lui Dumnezeui spre mînruirea sufletului su.S tii,

frate Ioane, i aceasta, câ muli dintre cei ce au avut fric de
Dumnezeu i au îneles din vreme paguba cea mare ce le

venea lor de la slava deart au începuts o urasc din toata

inima, hotârîndu-se s lupte împotriva ei pînâ la moarte, i
atunci au ajuns s scape de primejdia slavei dearte.
Aa gsim în Vieile Sfinilor, câ au fost muli oameni în

mari dregtorii bisericeti si politiceti, de ale cror inimi
atingîndu-se darul lui Dumnezeu, au începuta cunoate de-
ertciunea acestui veac i fumul cel lesne risipit al slavei

dearte. Atunci i-au prsitscaunele de Patriarhi i de Epis-

copi, de împrai i voievozi i de alte dregtorii mari, retrâ-

gîndu-se prin muni i prin alte locuri deprtate de prieteni

i de rudenii, petrecînd în sârâciei singurtate i-n strin-
tate, slujind numai lui Dumnezeu pînâ la sfîritul vieii cu
umilina ismerenie, defâimînd i urînd din toat inima slava
cea rea de umbr a acestui veac.

Iari s mai tii, frate Ioane, câ deseori se mai întîmplâ

i astfel: unii încep a lucra faptele cele bune cu scopul de a fi

vzuii ludai de oameni, dar venind darul lui Dumnezeu,
le schimb aceast aezare sufleteasc i ei las temelia cea

ubred pe care zidesc i încep a zidi cas pe temelia cea de
neclintit a smereniei, spre slava lui Dumnezeu. Ceea ce ne
arati dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul, care zice: „Ade-
seorise întîmplâ câ fiind noi purtai de slava deart, iar mai

DESPRE VISEI VEDENII

|

. urm întordndu-ne noi cu isteime o jefuim pe dînsa". i
..I lugâ: „Eu am vzut pe unii care dinslava deart au înce-

pui lucrarea cea duhovniceasc, îns sfîritul l-au ajuns de

aud, pentru câ s-a schimbat gîndul lor" (Scara 22, 30).

O mrturie asemânâtoare gsimi în Pateric, unde scrie

un bâtrîn a zis: „Eu urâsc slava cea deart a celor tineri,

de vreme ce se ostenesc iar plata nu au, câutînd spre slava

omeneasca". Iar un alt bâtrîn mai iscusit i-a zis lui: „Ba

foarte o iubesc, c este bine i de folos celui tînâr s fie

ivit i sâ nu se leneveasc. Cci am vzut mârindu-se i

: inîndu-se i priveghind i gol umblînd i dragoste cîri-

gtnd i necazuri suferind pentru laudele omeneti. Iar vie-

luind el aa, îi vine darul lui Dumnezeu i îi zice: «De ce nu

Ir osteneti pentru tine, ci pentru oameni ?». Atunci nu mai

I
h .(teste sâ caute spre slava omeneasc, ci spre slava lui Dum-

i ii /eu. Auzind aceasta, bâtrinul cel dinii a zis: «Cu adevrat

este»" (Scara 25, 42).

Fratele:A mai avea ceva de întrebat, Prea Cuvioase Printe.

Stareul: întreab, frate Ioane.

Fratele:V rog sâ-mi spunei, Prea Cuvioase Printe, ce

bire este între slava deart i mîndrie?

Stareul: Frate Ioane, deosebirea dintre slava cea deart

mîndrie, aceasta este: cîtâ deosebire este între un tînâr i

bâtrîn, sau cîtâ deosebire este între grîu i pune. Câci pre-

ini tînrul, trind, crete cu vîrsta i ajunge bâtrîn, i pre-

griul, trecînd prin moara ajunge pune,i iari precum

vin mele deomid se face fluture, tot aai slava cea deart

Kst ind în sufletul cuiva, se preface în mîndrie !
Sau cu alte

. m mte, putem zice câ slava deart este începutul, iar mîn-

in.i este sfîritul (Scara 22, 1).

Fratele: Prea Cuvioase Printe,v rog sâ-mi dai o lâmu-

nir Dupâ cum tii/ la începuteu v-am spus gîndurile acelea

m sftuiau sâ las mnstirea i s plec în lume ca sâ

I

n povâduiesc cuvîntul lui Dumnezeu, iar Prea Cuvipia

1

1

i
nil
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Voastr nu-ai spus câ aceie gînduri mi-au venit de la dracul
slavei dedrte.

în urma celor ce mi-ai spus, vâ mrturisesc câ eu am
rmas cu o mîhnire în sufleti cu o nedumerire, deoarece nu
mi-ai dat blagoslovenie sâ fac acest lucru bun. Cci eum
gîndeam c prin aceasta slujire a Cuvîntuluis fiu de ajutor
la o mulime de suflete care merg la pieire, nevînd cine sâ le
arate calea ceabun care duce la rnîntuire. Eu, Prea Cuvioase
Printe, nuam avut scop râu în ceea ce voiamsâ fac, de aceea
mâ mir: pentru ce am fost oprit eu pctosul de la un lucru
aa de buni prea folositor pentru mîntuirea oamenilor?

Stareul: Asculta, frate Ioane, i se pare numai câ nu ai
avut scop râu, dar nu este deloc aa cum socoteti fria ta.

Eu i-am spus friei talec slava deart este o patima foarte
vicleana, foarte îneltoare i foarte subire; pentru câ ea lu-
creaz foarte felurit, amestedndu-sei împletindu-se cu toat
faptabun i cu toat lucrarea cea duhovniceasca. Ei, sâ tii,
câ prin scopul cel prut friei tale bun, slava cea desartâ s-a
furiat în sufletul friei tale i prin masca faptei celei bune
voiete sâ te scoat de sub scutul sfintei ascultri si sâ te duci
în lume, ca sâ faci pe predicatorul, sâ petreci fâr povâuitor
i fâr supunere, i cu vremea sâ ajungi de sminteala lumii
i de risul i batjocora dracilor!

Fratele: Cum aa, Prea Cuvioase Printe?
Stareul: Aa, frate Ioane ! Cci neascultarea i rînduiala

de sine la clugr este pierzarea lui (Scara 27, 62).

Fratele: Dar ce este aceast rînduiala de sine, Prea Cuvi-
oase Printe?

Stareul: Rînduiala de sine, frate Ioane, aceasta este: „A
umbla monahul cu capul lui,fr sâ fie sub povâuitor (înv-
tor), fâr supunere i fârâ ascultare". Pe aceasta rînduiala

de sine. Sfiniii dumnezeietii Prini o numesc crare care
duce la rtcirei izvorul tuturor rutilor.

Sâ tii, frate Ioane, câ cei ce merg pe calea clugriei de capul
lor, pier chiar dac ar avea toate tiinele lumii (Scara 26, 273).
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Aceasta rînduiala de sine se vindeca prin smerenie,

prin cercetarea Sfintelor Scripturi, prin ascultarea i sfatul

duhovnicului.

Fratele: Dar oaie eu, Prea Cuvioase Printe, dupâ atiia ani

il«* edere în mnstire, dacm voi duce în lume sâ predic

/intui Domnului, nuam sâ fiu în stare sâ mâ conducsingur

i s mâ stpînesc pe sine-mi ?

Stareul: Frate Ioane, nu te încrede în frâia ta, câ zic dum-

•eietii Prini: „C cel ce se încrede în sine, va câdea câ-

: e jalnica". Frâia ta n-ai auzit câ monahul în lume este ca

.tele pe uscat? (Pateric, Cuv. Antonie 12).

Dac frâia ta, îns, stai la îndoial i înc tot nu crezi câ

i idul acela care te sftuia sâ lai mnstirea i sâ mergi la

terupovâduit în lume a fost de la dracul slavei dearte, i dac
mine nu vrei s mâ asculi, ascult mcar cuvîntul Pârin-

i nostru Ioan Scârarul, care-i arat acest adevr, zidnd:

\d dracul vede câ cineva i-a agonisit o oarecare linite

aezare panica, apoi îndatâ îl îndeamn sâ lase pustia i
i în lume, i-i zice: «Du-te, spre rnîntuirea celorce pier»"

i ra 22, 20). Si iari zice: „Sâ nu fie ascuns de tine niciu£
atoarea vicleniei înelciune a vrjmailor celornevzui.

ne îndeamn sâ ne desprim de lucrurile cele lumeti,

du-ne câvom primi mare rsplata daca privind partea

iasca, ne vom înfrina. Dar nu trebuie sâ-i ascultam ci sâ

Ucrâm împotriva spuselor lor.Ond noi, despârindu-ne de

Rudeniile noastre unul sau mai muli ani i vom agonisi o

Oarecare mica evlavie, umilina sau înfrînare,atunci gîndurile

le dearte apropiindu-se, neîndeamn sâ mergem iari în

lume,spre povâuire, zic ele, i spre pildai folos altora, care

un vâzutcîndva faptele noastre cele fr de lege. Iardac mai

•Intern înzestrai i cu darul cuvîntului i mai avem i ceva

pricepere duhovniceasca, atunci ele ne sftuiesc chiar ca pe

învtori i mîntuitori de suflete, sâ ne întoarcem în

Iu -ne, pentru ca ceea ceam agonisit cu bine în liman, sâ pier-

ii 1 1n în chip jalnic în adînc. Sâne sîrguim deci a urma lui.Lot,

62 63



PRINTELE CLEOPA

iar nu femeii lui, cci sufletul, îhtorcîndu-se acolo de unde a
ieit, va fi asemenea cu Sara care i-a pierdut puterea i va
rârrune nemicat!

Sâ fugim din Egipt totdeauna, câci inimile noastre care
s-au întors spre el, n-au vzut Ierusalimul, adic pâmînrul
nepâtimirii. Dei aceia care prsind pe ai lor s-au curit cu
desâvîrire, pot sâ se întoarc la ei, pentru a le fi de folos;

deoarece aa cum ei singuri s-au mîntuit, vor putea mîntui
i pe alii ? Totui, Moisi, vztorul de Dumnezeu, fiind tri-

mis chiar de Dumnezeu, pentru mîntuirea celui de un neam
cu dînsul, a suferit multe lecazuri în Egipt, adic a avut alu-
necri în lume. E mai bine s mâhneti pe prini decît pe
Domnul, pentruc Acesta ne-a zidit i ne-a mînruit pe noi,
iar aceia, adesea pe cei iubii ai lor i-au pierdut, aruncîndu-i
în muncile cele venice" (Scara 3, 11).

Fratele: Aa este, Prea Cuvioase Printe, dar eu totuim
gîndesc c mare plat au de la Dumnezeu cei ce se ostenesc
i propovduiesc cuvîntul Domnului i întorc la pocin
multe suflete

! Cci zice la Sfînta Scriptura: „C cei ce vor fi

îndrumat pe muli pe calea dreptii, vor fi ca stelele cerului,
în vecii vecilor".

Stareul: Frate Ioane, vad ca ai început sâ zbori în cer ! însâ
Sfinii Prini ne înva, cînd vom vedea pe cel tînâr de voia
sa suindu-se la ceruri, sâ-1 apucam de picior i sâ-1 tragem jos.

Fratele: Eu drept sâ vâ spun, Prea Cuvioase Pârinte, în
lume sînt muli care covîresc cu faptele bune pe clugrii
care au sâ aibâ mare plat, chiari decît noi, clugrii, în ziua
cea mare a Judecii de Apoi

!

Stareul: Ei
! Si care sînt aceia din lume la care fria ta ai

atîta evlavie?

Fratele: Iat care, Prea Cuvioase Pârinte; eu vd în lume
muli oameni care fac multa milostenie la sraci, alii se silesc

cu toat puterea sâ fie fctori de pace, linitind pe cei în-
vrjbii, alii îmbrac pe cei goi, hrnesc pe cei flâmînzi, i
cerceteaz cu regularitate Sfînta Biserica a lui Dumnezeu. Sînt
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i i
1

1 primitori de strini, unii au darul cuvîntuluii cu mare

îndrzneal propovduiesci întorc pe muli la calea mînru-

ilii s-au iscusit i au învat bine dogmele Dreptei Cre-

• 1 1 1 Mc,i astfel pot lmurii întoarce la Dreapta Credin chiar

in
|
v cei mai învai din lume, care merg pe calea pierzrii.

||inuii dinmireni se ostenesc la faptele cele bune, spre folo-

Ul lor i spre folosul cel de obte al Bisericii lui Hristos.

I 'e cînd eu, pctosul, nici un bine din acesta n-am fcut

i nici nu pot face deoarece stau aici în mnstire i mi s-a

li ii
I iis ogorul meu de sporire în lucrarea Domnului, fiindc

•lan aici, în supunere, i îmi trec zilele degeaba în pustia

rta.iarpînâ acum nici un suflet la calea cea sfînta a mîn-

11 1 1 n-am adus . i mi se pare câ pentru aceasta via stearp

vi trit în zadar, voi moteni de la Dumnezeu blestemul

ii m. chinului celui neroditor (Mt. 21, 18), precum i osînda

ii ce a ascuns în pâmînt talantul stâpînului su (Mt. 25, 28).

Stareul: Bag de seam, frate Ioane, câ eti mult înelat

1 1 r<ici ! Fiindc ai început acum sâ te datini cu mintea i
| U* îndoieti de aezarea cea buna a supunerii i ascultrii

ire ai fost chemat prin darul lui Dumnezeu ! Te vâd câ

• pi a-i ferici pe cei din lume pentru buntile pe care le

n c predic cuvîntul lui Dumnezeui povuiesc pe alii

l,i i .i lea rnînruirii, câ fac milostenii, câ sînt primitori de strini,

«i > irnesc pe cei flâmînzi, câ unii au darul cuvîntului i sînt

ian vorbitori i foarte iscusii la înelepciunile cele dogma-
ti, i prin aceasta au putere de a converti la adevâr chiar

cei învai i pe necredincioi i multe altele,

în adevâr, frate Ioane, bune sînt toate acestea, dar aceste

iMâi se cade la cei din lume sâ le lucreze i de la acetia

mai mult Dumnezeu aceste lucruri i nu de la clugri,

s au lepdat de toate cele din lume i au ales sâ duc o

v i.i (Mn supunere, în srcie, în feciorie, în linite i rugciune.

!
i auzim celespuse de dumnezeiesculi Sfîntul Ioan Scâ-

i
1 1

1

1 , tare zice în acea »tâ privin aa: „Dup ce ne-am lepâ-

na\ de lume dracii ne îndeamn sâ fericim pe mirenii cei
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milostivii cu îndurare, iar pe noi sa ne ticloim, ca pe unii

ce ne-am lipsit de astfel de fapte bune! Iar planul acestor

vrjmai ai notri este ca prin mincinoasa smerenies ne
întoarc în lume, sau de mai râmînem în mnstire, s ne
arunce în dezndejde

!

Una este ca din mîndries dispreuieti pe cei ce vieuiesc

în lume i alta ca dup ce te-ai îndeprtat de ei sâ-i defaimi,

cas scapi de dezndejde is aindejde demîntuire" (Scara 2).

Sa auzim cea spus Domnul tânrului care împlinise toate

poruncile: „Una îi lipsete:s-i vinzi averea ta is oîmpri
sracilor!" (Le. 18, 22).

Toi cei ce dorim cu înflcrat struin s petrecem

aceast nevoinâ a deprtrii de lume, s cercetm cu lua-

re-aminte cum Domnul, pe toi cei ce petrec în lume i-a numit
mori ! Chiar vii, fiind ei, zicînd fiecruia: „Las pe mori" -

adic mirenilor - „sâ-i îngroape pe cei mori cu trupul".

Auzi ce zice Sfîntul Isaac irul despre acest lucru: „Nu
este rinduiala vieii tale s saturi pe cei fl&iunzi i s-i faci

chilia cas de primire a strinilor.C vieuirea aceasta este a

mirenilor, i mai vîrtos lor li se cuvine o buntate ca aceasta

i nu sihastrilori celorslobozi de grijile acestea cele vzute,
i celor ce-i pzesc mintea întru rugciune" (Cuv. 33).

i în alt loc, acelai dumnezeiesc Printe zice: „Artat este

c, dac monahul nu a agonisit ceva, atunci nu i s-a poruncit

s dea în griji, în tulburri pentru sraci !C de nu avem
nimic, arunci nici nu ni se cere ceva !". Si iari: „Dac sîntem

cu vieuirea noastr departe de ederea împreuni deames-
tecarea cu oamenii, nu este de trebuin a prsi chilia noas-

tr i aezarea cea monahiceasci pusniceascâ i a ne duce
s înconjurm lumea, ca s cercetm pe cei bolnavi i s ne
îndeletnicim cu nite lucruri ca acestea

!

C de vom face acestea, artat estec de la cele mai mari

la cele mai mici, unele ca acestea vin" (Trim. IV ctre Sfîntul

Simeon). înci dumnezeiescul PrinteIoanScararul zice c:
„Este un drac al iubirii de argint, care adesea ia chipul far-
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. 1 1 smereniei i este un drac al slavei dearte, care îndeam-

i o
|
h* monahs fac milostenie. Acelai lucru îl face i dracul

Iubirii de plcere" (Scara 26, 84).

Si marele Dascl al lumii, dumnezeiescul Printe Vasile

I Mare, zice: „Cel cenu are cu prisosin cele de nevoie, nu

lv dator a face milostenie", cci de va zice - nu am - el

|tu nci nu a minit. Deci, precum vezi, frate Ioane, datoria de

face milostenie nu e a clugrilor, care de bun voie au

iis votul fecioriei i al srciei. Cci dac monahul s-a

dat de toat lumea, de toat averea i de însui trupul

iu i de voia sa, arunci de unde îi va mai cere Dumnezeu
JRtilostenie trupeasc ? Si dac el este sub ascultare i supu-

jiero, i s-a fcut ca un mort pentru lume, atunci cum mai

tiMlo prsi el sfînta ascultare, care este mucenicie,s îngri-

.1 de bolnavi, sau s primeasc pe strini? (Scara 4, 8).

/ ratele: Prea Cuvioase Printe, dac, precum zicei: câlu-

i cei sraci, cei sub ascultare i cei din linite sînt scutii

| face milostenie,de a îngriji pe bolnavi i de celelalte oare

iua Judecii nu vor pi ei ca i fecioarele cele nebune,

.in- nu au avut untdelelmn în candelele lor, adic au fost

de candelele milei i ale dragostei ?

Stareul: Nicidecum, frate Ioane, deoarece clugrii cei

i i cei de sub ascultare i supunere, precumi cei ce s-au

uiat de zgomotul lumii în pustie, altfel îi arat ei dra-

i si mila fa de aproapele. Lor li se cere numai milos-

ufleteascâ, adic s ajute pe fratele cu cuvînt la vreme

pvoie,s mîngîie pe cel în scîrbe, cu sfâtuire duhovni-

fl de a rbda scîrbele, strîmtorârile, nedreptile, s se

•
• lui Dumnezeu pentru toi oamenii (Efes. 6, 18). Si aceas-

nulostenie a lor sufleteasca este mai mare i mai presus

milostenia cea trupeasc pe care o fac mirenii cu bucate,

nne i cu alte lucruri de nevoie. Si precum sufletul este

1

1 >n'sus de trup, tot pe atît i milostenia sufleteasc este

.«t presus decît cea trupeasc, precum zice despre aceasta

' < 1

1

1 )orotei, Cuviosul Nil de la Soroca i ali muli dum-
it ti Prini.
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Aadar, frate Ioane, înceteaz a mai ferici pe ceice facbine

în lume i de a osîndi pe clugrii cei sraci sau pe cei din
supunere, care nu au cu ce face milostenia trupeasca. Cci
sâ tii, fria ta, i bine sa fii încredinat câ mirenii care fac

milostenie i alte fapte bune, chiar de ar face minuni i ar

vorbi cu îngerii, tot nu pot ajunge la înlimea clugrului
ce duce o viaa de linite, de ascultare i de sârâcie pentru
dragostea lui Iisus Hristos.

Mirenii aduc jertfa lui Dumnezeu, hrana trupeasca: hai-

ne, bani i alte lucruri pe care le dau bisericilor sau sracilor,

pe dnd adevraii monahi aduc lui Dumnezeu jertfe de lau-

d din gurile lor, în toat vremea. Si aceast jertf de laud o
cere Dumnezeu de la noi mai mult decît jertfele cele trupeti.

Câ auzi ce zice: „De voi flâmînzi, nu voi cere ie, câ a Mea
este lumea i plinirea ei. Au doar voi mînca came de tauri

sau voi bea sînge de api ?". i apoi arâtînd ce jertfe cere EI

mai mult de la noi, zice: „Jertfete lui Dumnezeu jertf de
laud i dâ lui Dumnezeu rugciunile tale" (Ps. 41, 14). Iar

clugrii cei adevrai aducjertrâ bine plcut lui Dumnezeu,
nu numai slavoslovia cea cu buzele i cu limba, ci i rug-
ciunea cea mai înalt a miniii a inimii lor smeritei mfrînte,

pe care Dumnezeu nu o va urgisi (Ps. 50, 18). Dar i mai mult
decît atîta, monahii, prin lepdarea de sinei prin lepdarea
de voile lor se aduc pe sine jertf întreag cu toat fiina lor,

adic cu trupul i cu sufletul lor, în slujba lui Dumnezeu,
silindu-se de bunvoie sâ duc Crucea lui Hristrsi sâ-I ur-

meze Lui, precum ne-a învat Domnul (Mt. 16, 24).

Vezi, frate Ioane, cu cît sînt mai mari buntile mona-
hilor decît ale mirenilor. De aceea cred câ ai zis Sfiritul Isaac

irul: „Sâ nu asemeni pe cei ce minuni în lume fac, cu cei ce

se linitesc cu înelegere".

i în alt loc: „Iubete nelucrarea linitii mai mult decît a

satura pe cei flâmînzi în lume i decît a întoarce multe nea-
muri la închinciunea lui Dumnezeu. Câ mai bine este ie a

te dezlega de legâtura pcatului decît a slobozi robii din ro-
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Mai bine este ie a te împca cu cugetul tu în lumea

l rvimii ce este întru tine, adicâ a trupului, a sufletului i a

i
luhului, decît a împca cuînvtura ta pe cei dezbinai. Bine

U- a teologhisi pentru Dumnezeu, dar mai bine a se curai

ieva pe sine lui Dumnezeu.

Mai bine îi este a fi scurt cu limba -înelept fiind i iscusit-

na izvon învtura din ascuimea minii tale, asemenea

I
iu rilor. De folos este ie a te îngriji s-i ridici sufletul tu cei

• ut în patimi, prin micarea cugetelor tale întru cele dum-

I
ic 't'ieti, decît a învia pe mori" (Cuv. 23).

Ei, acum ce mai zici, frate Ioane, oare ai sâ mai fericeti

,
.,

- mirenii cei milostivi mai mult decît pe clugrii ca sraa

>m linitii ? Oare ai s mai fericeti pe cei ce predic in lume

I cuvîntul lui Dumnezeu i pe cei ce împac pe cei dezbinai,

,u inult decît pe ciugâru cei ce petrec în tcerei supunere

se silesc a se dezlega prin sfinenia vieii de legâtura cea

flM a pcatului ? Ai îneles oare, frate Ioane, mcar din cu-

itul acestui sfint, câ mai mare este tcerea cea înelegtoare

i< a izvorî rîuri de învturi prin iscusina nunii tale?

liv ai luat aminte fria ta câ mai mare este cel ce-i ndicâ

letul su din cderea pcatului, decît cel ce învie morii

|cu rugciunea sa?

Fratele: Toate acestea, Prea Cuvioase Printe, le-am îneles

, hu povâuirea acestui Sfint i dumnezeiesc Printe. Dar eu

Artem minunez i mâ întreb: cum pot fi mai man aceste

voine clugreti, adicâ lucrarea linitii, decît a stura pe

«-, namînzi? i cum poate fi mai mare cel ce se silete s se

u.v legepe sine de legâtura pcatului, decît cel ce slobozete

i iltime de robi din robie? i cum poate cineva prin tcere

I
prin scurtimea -limbii, sâ întreac pe cel ce se ostenete in

jujba cuvîntului i care, prin predicile lui, aduce Ia Dum-

,-/eu mulime de suflete? Oare este mai mare lucru a se

nuntuipe sine numai, decît a-i pune sufletul pentru alii, i

mîncui pe muii cuînvtura ? Oare de ceînvaaa acest

Sfint Printe?
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Stareul: Iat de ce, frate Ioane: fiindc au fost muli care
au avut mari daruri de la Dumnezeu, precum i darul cuvîn-
tului, adic al propâvduirii, apoi darul facerii de minuni,
darul tmduirii de tot felul de boale, ba chiar i darul de a
învia morii; dar ei nu s-au vindecat cu desâvîrire de nepu-
tinele lor i de patimii au uitat cuvîntul lui Dumnezeu, care
•zice: „Doctore, vindecâ-te mai întîi pe tine" (Le. 4, 23).

Din aceste prii ini zic, au avut mareîncredere în puterea lor
duhovniceascai au îndrznits zboveasc prea mult vre-
me printre oameni i luînd aminte la laudele lor au uitat de
neputinele proprii i au czut mai întîi în prerea de sine i
de aici în mîndrie.

Apoi, nemaiavînd linitea cuvenit, spre a lua putere asu-
pra patimilor i neputinelor lor cele dinluntru i din afar
i a-i smeri inima prin zdrobire de lacrimi, încetul cu încetul
a început a slbi puterea lor cea duhovniceascâ,a amorit i
a adormit întru ei trezvia minii, de curvie sau chiar i în
eresuri i în alte patimi grelei p, in cderea lor au devenit
de mare sminteal, chiar i aceloia pe care ei mai înainte îi

folosiser cu învtura, i aa au motenit varul acela pecare
îl rostete Scriptura asupra celor i e smintesc pe alii (Ier. 34
2 ; ;*z.44,12).

Fratele: Oare chiar aa sa se fi întâmplat. Prea Cuvioase
Printe?

Stareul: Ca s înelegi mai bine i mai limpede i mai
adevrat acest lucru, frate Ioane, asculta mai departe pe Sfiri-

tul Isaac irul, care a adeverit acest lucru, zicînd: „Muli au
sâvîrit puteri, au înviat morii, s-au trudit a întoarce pe cei

rtcii, au fcut minuni mari i pe muli i-au povuit la

Dumnezeu cu cuvîntul lor. Iardup aceasta, înii cei ce fcu-
ser pe alii vii, au czut ei în patimi urîte i pîngârite i pe
sin*

.
s-au omorit, pricinuind sminteala celor ce vzuser fapta

lor cea bun. Fiindc erau în boala sufletului i nu au grijit

de sntatea sufletelor lor, ci s-au dat pe sine la marea acestei
lumi ca s vindece sufletele celorlai, dar ei înii erau bolnavi
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i",

EL

i* i-au pierdut sufletele lor, din ndejdea lui Dumnezeu.

U înc se cuvenea, zice, s nu vad femei ruaodatâ, rua-

. i, vum, s nu se odihneasc,s nu dtige argint i lucruri,i

. firit s nu stâpîneascâ pe alii" (Cuv. 23).

Fratele: V-a mai Întreba ceva. Prea Cuvioase Printe.

Stareul: întreabâ-mâ, frate Ioane.

Fratele: V-a ruga s-mi spunei: oare ruaodatâ, nimeni

.iu» cei ce vieuiesc în mnstiri, nu au voie s plece prm

i ... ne, spre a predica cuvîntul lui Dumnezeu, sau a face alte

llujbe pentru folosul obtesc al credincioilor?

Stareul: S tii, frate Ioane, c Sfinii Apostoli i dum-

.
„ -zeietii Prini au aezat în Biserica lui Hristosbun i an-

i rînduialâ.
, ..

Marele Apostol Pavelneînva c toicrestau:alctuiesc

I , i ipul lui Hristos, care este Biserica,i fiecarecretin in^parte

,i.. un mdular al acestui Trup al lui Hristos (I Cor. 12, 27).

iardup cum în trupul nostru, fiecare mdular are lucrarea

(deosebit i precum toate mdularele slujesc unele altora

're trebuina cea de nevoie, totaai cretinii, care formeaz

;pu l lui Hristos, adic Biserica Lui, sînt aezai de Dum-

n, /eu într-o marei minunat rînduialâ.i mai intu a pus in

li, .onca Sa pe Apostoli/apoi Proorocii, al treilea pe Invâa-

i sau Dascli, unora U s-a dat puterea facem de minuni,

ora darul tmduirilor, darul cîrmuini, darul grim in

luubi, darul tlmcirii i celelalte (I Cor. 12,28).

Deci, înelege, frate Ioane,c în Biseric, fiecare are darul

...ui precum i s-a dat de sus.

Ded cel ce a prirrut darul de aînva pe altul cuvântul Dom-

nului, unul ca acela nu se va osîndi dac va înva pe alii.

Dar ia seama bine, frate Ioane, c mai întîi a pus Dum-

/eu în Biserica pe Apostoli, apoi pe Prooroci i tocmai in

Al treilea rînd pe Dascli. Deci, cel din rîndul al treilea nu

, Hae s fie întîi, ci trebuies asculte de cel rînduit de Dum-

! lezeu în Biseric. $i daca cel ce este întîi, va gsi de cuviina

i
trimit pe cel ce are darul de dascl ca s învee, adic s
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predice cuvîntul lui Dumnezeu, apoi el se poate duce, iar de
nu, apoi el rârnîne sub ascultare. Câci nici în trupul nostru
nu mîna conduce capul, ci capul pe mînâi pe toate celelalte

mdulare.
Fratele: Dar, Prea Cuvioase Printe, cine sînt în Biseric

acum Apostolii, cci doar Apostolii au fost numai atunci la

început, iar acum nu mai sînt, câci i ei au fost oameni i au
murit demult?

Stareul: Da, frate Ioane, ei au murit cu trupul, ca toi oa-

menii, dar darul de Apostoli nu a murit, i nici nu poate muri
cîndva, câci darul este viu i nemuritor. Deci darul i dre-

gâtoria duhovniceasc a Apostolilor lui Hristos le-au mo-
tenit urmaii Sfinilor Apostoli, adic Episcopii. Acetia prin
succesiune; i prin punerea rruinilor unii de la alii, au mo-
tenit acest dar pînâ în ziua de astzi.

Aadar, dac vreun Episcop va avea în eparhia sa pe ci-

neva cu darul cuvîntului, îl poate trimite cu a sa blagoslo-

venie la slujba cuvîntului. Iar de nu va voi sâ-1 trimit, unul
ca acela nu va putea cu de la sine putere.

Cci zice dumnezeiasca Scriptur: „i cum vor predica,
dac nu vor fi trimii ?" (Rom. 10, 15). Tot aa urmeaz i cu
cei ce sînt în mnstiri. Dac în vreo mnstire sînt monahi
care mai înainte de toate au ovia cinstita,i pe Ungâ curia
vieii mai au i darul cuvîntuluii sînt mai bine orientai în

dumnezeietile Scripturi i în învturile Sfinilor i dum-
nezeietilor Prini, i dac Episcopul locului unde se afl
mnstirea va gsi cu cale s trimit pe acei monahi în alt
mnstire sau chiari în lume spre a înva pe cretini i a-i

povui la mîntuire, numai aa acei monahi, cu voia i bla-

goslovenia Episcopului, pot merge la propovâduire sau
oriunde vor fi trimii, spre folosul celobtesc al Bisericii. Des-
pre acest lucru Sfintele Canoane ne înva pe noi aa: „Dac
Episcopul locului, pentru folos, va vois mute pe monahii
cei dovedii a fi evlavioi i cu via cinstita pentru bunul
mers al mnstirii, sau de va socoti sâ-i mute într-o cas lu-
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meascâ pentru mîntuirea celorce locuiesc într-îhsa, sau înalt

parte i-ar punes administreze, aceasta nu face vinovai pe

inahi i nici pe cei cei primesc pe ei"

.

Iar dac cineva obrâznicindu-se, ar pleca din mnstire

i Ar voia Stareului su, mai ales,ifr de a Episcopuluisu
cum ai avut de gînd s faci fria ta - unul ca acelas tie

»igurc este înelat de dracul mîndriei i al slavei deartei
se duces foloseasc pe alii, cis se piard pe sine i pe

•Iii, pe care-i va mini cu nesupunerea i cu neputinele sale.

Fria ta de abia eti mirean,c înc nici clugr nu te-ai

fcut, i apoi îid diavolul prin mintec ai ajuns lamsura

. I .• j înva pe cei din lume

!

Nu auzi ce spune Sfîntul Grigorie de Nyssa, c: „Nimeni

i»â nu aib trufia i îngîmiarea de a îndrzni s înceap a

I
.i opovâdui mulimilor mai înainte de a avea el îndelungat

- 1 -i care i petrecere în viaa cea duhovniceasc" ? Incâi dum-

iK/.eietile canoane hotrsc zicînd: „Nu se cuvine mirea-

nuluis predice sau s învee în public, însuindu-i prin

. asta dregâtorie duhovniceasca. Ci s urmeze aezamîn-

tului celui predanisit de Domnul i s deschid urechea sa la

ce a luat darul cuvîntului învââtoresci de la acelas învee

1
1

• duhovniceti, câci în Biserica unic, Dumnezeu a fcutm-
dulare diferite, dup cuvîntul Apostolului" (I Cor. 12, 27).

Sfîntul Grigorie Bogoslovul, tlmcind acestea, arat lâ-

murit c: „Aceast rînduialâ se cades o cinstim, frailor, i
A o pzim; unuls fie urechea, unul limba, altul altceva".

i îndat,adaug zicînd: „Cel ce învas fie întru supu-

re i cel ceîmprtete învtura,s fac aceasta cu bucu-

i u; i cel ce slujete s fac cu osîrdie.

S nu fii cu toii limb, aceasta este destulde lmurit; i nici

! fii toi Apostoli, nici toi Prooroci, nici toi tlmcitori".

i iari zice: „De ce te faci pe tine pstor, oaie fund ? De

•
- te faci cap, picior fiind ? De ce te apuci a conduce oti, fiind

I
us între soldai ?". i în alt loc, zice: „înelepciunea porun-

ite: nu fi grabnic în cuvinte, nu te întinde cu cel bogat, srac
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fiind, nici nu cuta sâ fiimai înelept dedt celînelept". Apoi

adaug: „Iar de se va gsi cineva i va clca acest canon, sâ

se afuriseasc timp de 40 de zile".

Aadar, frate Ioane, din cuprinsul acestui canoni clin cele

zise mai înainte, cred c te-ai lmurit cînd i cine poate iei

din mnstire spre a merge la predicarea cuvîntului lui

Dumne2eu în lume, i care estebuna rînduialâ în Biserica lui

Hristos în privina celor ce trebuie sâ învee pe alii.

Fratele: V rog, Prea Cuvioase Printe, a mai avea o
întrebare.

Starefu/'Dupâ cum singur vezi, frate Ioane, voiba noastr
s-a întins mai mult de patru ceasuri, în curînd trebuiesâ vina

paracliserul sâ ia blagoslovenie sâ toace de utrenie. Aa câ

de data aceasta râmînem cu atîta, nemaifiind vreme pentru

altele. De va binevoi Domnul sâ ne tina cu linite i cu s-
ntatevom vorbi alta data. Acum, ine minte cele ce ai auzit

i ai grija sâ treci pe la mine de cîte ori ai vreo nedumerire

sau te tulbura vreo ispita i cu cem va lumina Prea Bunul
Dumnezeu, te voi sftui

.

Fratele:V mulumesc. Prea Cuvioase Printe Stare, din
tot sufletul i cu toat smerenia i recunotina, câ ai avut

dragoste i rbdare cu mine, pctosul, sâm lmurii cu
sfaturile de care am avut nevoie.

Blagoslovii im iertai pe mine, pctosul. Mâ duc i
eu la chiliei îndatâ voi veni la slujba utreniei.

Stareul: Dumnezeu sâ te iertei sâ teblagosloveasc, frate

Ioane, mergi în pace

!

CONVORBIREA A TREIA

j

DESPRE VISURI

Ce sînt visurile • Ispitirea prin visuri • Nevoina clugrului

I
Cunoaterea de sine si cum se ajunge la ea* Ptimite sînt draci •

[rmele cu care îi izgonim • Virtuile i lucrarea lor.

rr Sfatul bun te va pzi i cugetul

drept te va apar" (Pilde 2, 11)

Stareul: Unde mergi, frate Ioane?

Fratele: Chiar la Prea Cuvioia Voastr, Pârinte Stare, i

va rog, daca avei vreme, sâ mâ spovedii, câ am mai multe

sv întreb.

Stareul: Vino, frate Ioane, câ acuma dup utrenie, sînti
fu mai liber i mai linitit.

Fratele: Mai întu de toate, Prea Cuvioase Pârinte, v rog

•â mâ iertai pe mine pctosul câ aa de rar vin ca sâ mâ
mrturisesc, pentru câ au trecut mai bine de trei luni de cînd

nu am mai fost pe la Prea Cuvioia Voastrâ. E drept câ între

limpam fost trimis la metocul mnstirii,i cîtam stat acolo

rn-am spovedit la Printele duhovnic Chesarie. Acum îns,

bn mai multe nedumeriri caremâ nelinitesci de aceeaam
venit la Prea Cuvioia Voastrâ sâmâ lmurii, câ data trecut

tuo mulumit am fost cu lmuririle ce mi-ai dat.

Stareul: Spune, frate Ioane, acum ce nedumeririi ce su-

arâri mai ai pe suflet?
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Fratele: De data aceasta, Prea Cuvioase Printe, nite vi-

surim necjesc. De la o vreme au început sam tulbure

noaptea i eu le-am cam dat atenie, fiindc unele din ele se

adeveresc.

Stareul: Ce fel de visuri ai, frate Ioane, crora zici ca ai

început sa le dai atenie i sa le socoteti adevrate?
Fratele: Iat, Prea Cuvioase Printe, de multe ori eu visez

noapteac ares vin cineva i vd c a doua zi sau dup
cîteva zile, cu adevrat vine, acel cineva. Uneori visez dini

muli, care se reped cu vrajb asupra mea. Alteori visezc
parc cineva trage cu puca asupra meai chiar aud sunetul

armei i numaidecît, a doua zi, trebuie s aud o vestebun
sau rea ! i fiindc se adeverete oarecum,am începuts cred

c acestea sînt visuri adevrate, trimise de Dumnezeu. De
aceeav rog, Prea CuvioasePrinte, sm lmurii, ces cred

eu despre aceste visuri ?

"
Stareul: Vezi, frate Ioane,c dracii cei vechi iar te tulbur

i nu dorm ? Vezi cum au schimbat ei meteugul spre ispi-

tirea friei tale?

Cînd ai venit întîi la mine, mi-ai spusc eti mîhnitc nu -

te-a învrednicit Dumnezeu s ai vedenii, s vezi îngeri i
altelea asemenea; rîndul trecut îmi spuneai c gândurile te

sftuiescs ieipe ascuns din mnstire, fr blagoslovenie,

cas mergi în lume s-o faci pe predicatoruls întorci lumea
la pocin, iar acum îmi spui c ai începuts visezi visuri

bune, trimise de ctre Dumnezeu

!

S tii îns, frate Ioane, c toi acei draci de mai înainte te

ispitesc pe fria r* i acum, numaic ei îi schimb mereu
viclenia, cînd într-un fel, dhd într-altul, cu scopulc doar vor

izbutis te înelecu înelaredesâvîritis teduc la pierzare

!

Fratele: i care sînt acei draci, Prea Cuvioase Printe, des-

pre care zicei cm ispitesc pe mine ? '

Stareul: Frate Ioane, dracii care te ispitesc pe fria ta, sînt

dracii mîndriei i ai slavei dearte.
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Fratele: Dar oare din ce pricina, Prea Cuvioase Printe, se

in de mine aceti draci cu ispitele lor?

Stareul Frate Ioane, una din pricinele pentru care te ispi-

tesc pe fria ta aceste duhuri rele estec fria ta ai o minte

b i neiscusitâ. is uic muli dintre oamenii care au

mintea slab i neiscusitâ cad uor în prpastia prem lor;

.1 tund încep s le arate vedenii i visuri, care par adevrate,

spre a-i înela i a-i faces gîndeascâ înalt despre sine, cum

i ,\ s-au învrednidt de mari daruri de la Dumnezeu, deoarece

ei au devenit oameni cu vedenii i visuri, prin care li se des-

roperâ cele viitoare.

Despre acestea ne învai dumnezeiescul Printe loan

a rarul, care zice: „Dracii slavei dearte, pe cei slabi la minte,

1 1 tac Proorod în vedenii i visuri" (Scara 3, 27).

Fratele: Dar oare eu, Prea Cuvioase Printe, am minte

slab, fiindc am atîtea visuri în timpul nopii ?

Stareul: Ascult, frate Ioane, mintea friei tale nu este

.ba pentru câ are visuri noaptea, deoarece toi oamenii au

iuri, i mai ales în timpul nopii.

Câ mintea friei tale se arat slab, pentru câ ea a început

se daune,s dea atenie visurilor is le socoteasc adeva-

i venite chiar de la Dumnezeu,dupcumsingur ai spus.

„,e cinenu va socoti slab la mintepe un om,dac l-ar vedea

iu fiind sâ prind umbra sau alergînd dup vînt?

Fratele: Dar oare aa este cel ce crede în visuri ?

Stareul: Adevrat, aa este, frate Ioane, precum luminat

arat i Sfinta Scriptur, cînd zice: „Cel ce crede visurilor,

acela este ca cel ce vrea sâ prind umbra i ca cel ce alearg

! lupa vînt" (îs. Sirah 34, 2). Fria ta, nu pricepi câ, prin aceste

\ • ise,dradislavadeartevor sâ tefacsâ crezi lucrurimandespre

fria ta, i aa sâ te arunce în pcatul cel mare al mîndriei ?

Tocmai din aceasta sâ înelegi frâia ta, câ ai minte slab,

l rindea ai început sâ crezi câ ai ajuns vrednic a avea vise de

la Dumnezeui câ din aceste vise poi cunoate tainele vuto-

rului. Dar ia seama, frate Ioane, câ gîndurile te fac sâ zbon

77



PRINTELE CLE0PA

pe Sus, iar Sfîntai dumnezeiasca Scriptura numete nebuni,
pe cei ceînalâ cu mintea pentru visele lor „Visele fac pe cei
nebunis zboare !".

Fratele Dupâ cîte îneleg eu, Prea Cuvioase Printe, Sfin-
ia Voastr ma socotii ca pe un nebun cu mintea slaba ?

Stareul: Vezi, frate Ioane, câ eu nu te socotesc pe frâia ta
nebun si cu mintea slaba, ci dumnezeiasca Scipturâ te arata
ca eti aa, daca vei mai strui a crede în visuri.

Fratele: Mai am i altceva de mrturisit. Prea Cuvioase
Printe.

Stareul: Spune, frate Ioane, i nu te ruina, câ i eu sînt
om pcâtos,i apoi sâ crezi câ nu mie mi le spui, ci Iui Dum-
nezeu, Care este de faa aici între noi i de Care nimeni nu
poate sâ ascund ceva, fiindc nu este Ioc unde sâ nu cerce-
teze atottiinta Lui, dupâ cum ne spune Sfînta Scriptura: „Au
doar poate omul sâ facâ ceva, fârâ sâ-1 vd Eu ? Sau este loc
unde nu sînt Eu de fa ? Au nu umplu Eu cerul i pâmîn-
tul ?". înc sâ fii încredinat, frate Ioane, câ Dumnezeu tie
nu numai lucrurile i cuvintele noastre, ci i cele ce-gîndim
noi sau pe cele ce le vom gîndi, dupâ cum ne adevereazâ pe
noi Duhul Sfînt, zicînd: „Tu ai cunoscut de departe gîndurile
mele" (Ps. 138, 8). Deci, frate Ioane, spune toate cele ce ai de
spus,c lui Dumnezeu le spui

!

Fratele: lata ce am de spus, Prea Cuvioase Printe: eu de
trei ani de zile fac o nevoinâ despre care nu am spus la ni-
meni pînâ acum. i anume: postesc în toate zilele pînâ la
apusul soarelui, afara desîmbâta i duminica i depraznicele
cele mari, citesc toata Psaltirea într-o zii onoaptei mâ silesc
pe cît pot sâ nu lipsesc nici de la Pravila Bisericiii îndeosebi
de Ia utrenie i de la Sfînta Liturghie. Mai fac cîte o mie de
metanii mari, într-o zi i o noapte, afar de sîmbâta i dumi-
nica, iar atunci fac îndoit închinciuni la o metanie mare.
Noaptea mâ silesc sâ priveghez cît mai mult, mulumin-
du-mâ numai cu cîteva ore de somni mâ silescsâ nu lipsesc
nici de la ascultrile obtei. Iar srbtorile i în timpul liber
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( . tesc în dumnezeiasca Scriptur, în Vieile Sfinilori în în-

vaturile Sfinilor Prini.

Deciv rog, Prea Cuvioase Printe, sâ-nu spunei, oare

este buna aceast rinduial de nevoinâ pe care o fac eu ?

Stareul: îi voi spune, frate Ioane, daca estebun sau nu

aceasta nevoinâ a frâiei tale, numai dac-mi vei spune cu

i, ,.tâ sinceritateai cu frica de Dumnezeu, cu cescop ai fcut

., , ! :astâ nevoinâ,i daca la începutul ei ai cerut sfatul i bla-

j

goslovenia duhovnicului?

Fratele Fiindc îmi dau seama, Prea Cuvioase Pânnte, ca

n faa Iui Dumnezeum aflu, voi spune numai adevrul. Eu,

:înd am început aceasta nevoinâ, nu am cerut nici un sfat

ta nimeni i nici blagoslovenie, cci am socotit câ pentru

., face o fapt buna nu-i nevoie s cer sfat i blagoslovenie.

I .ir fiindcmâ întrebai i care mi-a fost scopul nevoinei.vâ

mrturisesc câ toat aceast nevoinâ, de Ia început pînâ

acum,am fâcut-o cu scopul ca prin aceasta Dumnezeu sâ mâ

redniceasca i pe mine pctosul sâ am vreo vedenie din

! i ai sau din cer, sau mcar sâ vâd vreun înger, câd pe Maica

.mnului sau pe Domnul sînt cu totul nevrednic a-I vedea

!

Da, drept sâ spun, acest lucru l-am cerut de la Dumnezeu in

i.vite rugciunile mele de pînâ acum.

Stareul: Ei, i dupâ atita nevoinâ încâ nu te-ai învrednicit

vreo vedenie i nici un înger nu i s-a arâtat pînâ acum,

frate Ioane?

Fratele: Nu, Prea Cuvioase Pârinte, nimic nu am vzut

I

inâ acumi tare smtnuhnit pe acest lucru. Se vedecâ Bunul

I mmnezeu nu voiete s-mi asculte rugciunea mea.

Stareul: Sâ ui, frate Ioane, câ tare eti înelati batjocorit

de draci i câ toat nevoinâ pe care ai fâcut-o fârâ blagos-

lovenie i fârâ sfat i cu scopul de a vedea îngeri ai fâcut-o

re osînd i ai cldit-o pe temelie de umbr (Scara 22, 23).

Fratele:Cum spre osîndâ, Prea Cuvioase Printe, câ doarâ

om postit i m-am rugat cu sudori atîta vreme !
Oare Bunul

! >umnezeu va trece cu vederea aceasta mare rîvnâ i nevo-

it a mea ?
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Stareul: Rîvna frânei tale, frate Ioane,a fost orîvnâ nebu-
na i nechibzuita, care avea sa teduc la pieirea sigura, daca
nu o descopereai acum ! Frâia ta zici ca citeti Sfintele Cârti,
apoi de ce nu le înelegi daca le citeti ? N-ai auzit fria ta de
Sfintul Antonie cel Mare, care zice: „Muli i-au topit tru-

purile lor cu nevoina, darpentru ca nu au avutdreapta soco-
teala, departe de Dumnezeu s-au fâcut" (Pateric, Cuv. An-
tonie 10). Tu te-ai apucat sa faci mare nevoina fr sfatul i
blagoslovenia duhovnicului, dar n-ai auzit pe acelai mare
Sfînt Antonie, care zice: „C de este cu putina, i paii pe
care-i face clugrul, i picaturile de apâ pe care le bea în
chilie sa le vesteasc bâtrinilor cu îndrzneal, ca nu cumva
s greeasc întru ele" (Pateric, cap. 40).

Irru spui c ai avut mare rivna i silin spre aceast ne-
voina, dar s tii c aceast rîvnâ a friei tale a fostnebun
i drceasc. Dracii te-au sftuit s începi aceast nevoina
i tot ei îi ddeau rîvna ca s o lucrezi, spre pierzarea friei
tale. Despre o astfel de rîvnâ nebun, Sfintul i dumneze-
iescul Printe isaac irul zice c: „Cu boala mare bolete cel

ce are rivnâ rea" (Cuv. 58).

O astfel de rîvna nu rsare din inima omului, dedt din
mîndrie i slav deart i toata osteneala omului fâcutâ cu
aceasta rîvna este zadarnica i pierztoare, dup cumînva
dumnezeiescul Printe Ioan Scrarul (Scara 32, 12).

S ii mintei aceasta, frate Ioane,c muli, luîndu-se du-
p o rîvnâ nesocotit i întrecînd cu multe osteneli însi m-
sura faptei bune, au pierit în aflrile lori s-au fcutbatjocura
viclenilor draci (Rzb. Nev., cap. 43).

Sfinii i dumnezeietii Prini numescrîvna cea nebun
i plina de nesocotealâ: „îndrzneala plin de trufie i în-

fierbîntare fârâ de minte".

O astfel de rîvnâ a avut acel clugr din Pateric care se
ruga Iui Dumnezeu ca sâ-1 învredniceasc pe el sâ fie ase-
menea cu Isaac Patriarhul.
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—Din aceasta rîvnâ plin de mîndrie i cu scop râu a fost

I Mtjocorit de ctre diavolul în chip jalnic, încît a ajuns clu

I

I

rigâtor de oameni i a murit cu moarte de spînzurâtoare

!

De vrei sâ tii mai pe larg despre aceasta, citete în Pate-

nc, la capitolul 7.10.

Tot aa o rîvnâ nebuna i plin de mîndrie a stpirut mi-

i a i mintea Iui Malpas din Edesa. Acesta a petrecut în mare

v icuire, dîndu-se pe sine i la lucruri prea silnice, cu scopul

i le a ajunge la masurile cele înalte i de a se învrednici de

derea tainelor Duhului Sfînt !i aa, silindu-se el foarte tare

i aceste nevoine, 1-a aflat pe satana lipsit de arma cea nebi-

ruita a smeritei cugetri i arâtîndu-i-se în lumin strluci-

toare, i-a zis: „Eu sînt Mîngîietorul i sînt trimis de Tatl ca

(o învrednicesc sâ vezi vedenia pecare o pofteti, s-i dau

i
„-ptimirea i s te odihnesc despre lucrurile de acum ma-

I nte" . Iar pentru acestea, râul monstru a cerut lui Malpas sâ

e închine! Iar nebunul, nesimind rzboiul vrjmaului,

, , „lata cu bucurie 1-a primiti i s-a închinat Iui. Dar în locul

ti deniilor dumnezeieti 1-a umplut pe el de nlucirile sale

a fâcut deertde faptele cele bune pentru adevri 1-a înâl-

! M si 1-a batjocorit cu ndejdea cea deart a nepâtirrum, zian-

du-i: „Acum nu ai trebuina de lucruri i de chinurile trupu-

lui si a lupta împotriva patimilor i a poftelor",i aa 1-a fâcut

Ii-
el începtor al eresurilor rugtorilor. Iar cînd s-a fâcut

i
: a tata învtura lui cea spurcatai mincinoasa, a fost izgo-

nit de ctre Episcopul din vremea aceea (Sfintul Isaac irul,

is. IV ctre Sf. Simeon cel de pe Muntele cel Minunat).

Un altul de asemenea, cu numele de Asinas, din aceeai

late a Edesei, alctuind multe stihuri care se cînt pînâ azi,

leuia via înalta i cu lucruri i mai aspre s-a legat pe sine

pînâ ce se va proslâvi. Pe acesta diavolul i-a amgit i 1-a scos

din chilia sa, ducîndu-1 deasupra unui munte ce se chema

Btroiul, i i-a artat închipuiri de crue i de clrai, apoi

./
1 s lui: „Dumnezeu m-a trimis ca sâ te iau în Rai ca pe Ilie

s
,

»1 dupâ ce 1-a înelat i 1-a fcut sâ se suie i sâ se aeze în
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cru, s-a risipit toata acea nlucire si s-a surpat de la mare
înlimei a murit cu moarte de ruine (Sf. Isaac irul, Scris.

IV ctre Sf . Simeon cel din Muntele Minunat).
înc si Sfîntul Simeon Stîlpnicul,marelenevoitor si lumi-

ntor al Antiohiei, puina lipsit de nu a czut într-o primejdie

Si pierzare ca aceasta, de nu-i ddea Bunul Dumnezeu prin
minte s fac semnul Crucii, cînd au venit dracii cucru
i cu cai de foc, ca sâ-1 ia la cer, ca pe Ilie (Vezi Vieile
Sfinilor, 1 sept.).

S mai tii i aceasta, frate Ioane: c deseori se întîmplâ
ca oamenii cei cu rivnâ nebun, care începs fac mari nevo-
ine fr chibzuin i fr sfatulifr blagoslovenia duhov-
nicului, ajung la nebuniei la ieirea din mini.

Despre aceasta neînva marele Printe al Prinilor, Sfîn-

tul Antonie cel Mare, zidnd: „tiu clugri caredup multe
osteneli, au czut i au ajuns la ieirea din mini pentru c
au ndjduit spre lucrurile lor i amâgindu-se, n-au îneles
porunca celui ce zice: «întreab pe tatl tui îi va arta ie»"
(Pateric).

Acelai lucru îl adeverete si Sfîntul Ioan Scârarul, zidhd:
„C sînt inimi trufae, care se"încumet s înceap nevoina
peste puterea lor, i ajung de batjocura dracilor".

Iar în alt loc, Sfîntul Antonie cel Mare zice: „Pedepsirea
celui mîndru este cderea lui si îmbolditor îi este dracul. Iâr

semnul prsirii lui de ctre Domnul este ieirea lui din minte"
(Scara 23, 10).

Deci, frate Ioane, înelegec rîvna cea nebun îi vine omu-
lui din mîndrie i-1 îndeamns fac nevoine mai presus de
puterile sale, fr a-i cunoate msura nevoinelor lui!

Iar cel ce nu-i cunoate neputina, este totdeauna lîngâ

prpastia cderii. Acest lucru îl arat si dumnezeiescul Prin-
te Isaacirul, zicînd: „Dreptul, necunosdndu-si neputina sa,

pe ascuiul briciului îi are lucrurile salei nicidecumnu este

departe de cdere" (Cuv. 21).

Aadar, frate Ioane, precum vezi, nebunia, cdereai iei-
rea din minte îl ateapt pe cel cu rîvna nebun, care necu-
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lovenie,s fac nevoine mari i mai presus de puterea lui,

1
1 : scopuri înalte i nebune.

PeUng toate aceste mrturii pe care le-ai auzit de la Shn-

I n i dumnezeietii Prini, asculta frate Ioane, i oîntîmplare

. h i care eu singur am vâzut-ocu ochii mei: Prin anul 1930, in

« <>astâ mnstire erau doi frai, în vîrstâ de 25 de am. Nu-

mele nu-1 spunpentru c unul dintre ei mai esteînc în via,

ir cellalt a murit cu moarte de primejdie ! La început aceti

doi frai erau buni i asculttori, i de aceea bâtrinul Stare

1. winichie se dndea sâ-i recomande pentru preoie, fiindc ei

uveau via curat. Erau buni, bisericoi, tipican i ontrei

iu erau de mult ndejde în multe privine. Dar dracul care

|
nu doarme, a început a opti cîte puin în inima lor: c de

l< um sînt în stares se conduc singuriîn cele duhovniceti.

Astfel începînd ei a seîncrede în sineia asculta demm-

lua lor, s-au rzvrtit din buna lor aezare, i nu mai voiau

ias din chiliile lor la ascultrile de obte,se rugaui fceau

ivila multai mii de metanii în chiliile lor. Iar dnd Printele

onom mergea sâ-i cheme la ascultarea de obte, ei încuiau

„a chiliei i rspundeau dinluntru, zicînd: „Noi avem

pravil de fcut, i nu partea Martei,c ne-a chemat aia nu

| ,, sa muncim ca mirenii",i altele de acest fel. Bâtrinul E£o-

: n. Printele Darion, Dumnezeu sâ-1 ierte, le zicea cu blîn-

i Ine: „Dragii tatii, haidei la ascultare, mâcar aa dteva cea-

miri, ca sa nu drteascâ ceilali frai si apoi vei veni la chilie,

U pravila voastr".

Ei însâ nu voiaus aud, la ascultare nu veneaui nia Ia

,lsericâ, zicînd: „...facem noi destul pravil în chilie". i
'arintele Econom se ducea mîhnit de la ua lor i spunea

rintelui Stare despre rzvrtirea celor doi frai.

Printele Stare, fiind i el foarte rbdtor i socotind câ

m vor îndrepta, nu a luat prea degrab masuri asupra lor. Iar

Cdat, întrebîndu-1 Printele Econom ce ar fi de fcut spre

1 1 »< 1 reptarea acestor frai, Printele Stare i-arspuns: „Printe
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Ilarioane, vei vedea ce are sâ se întîmplecu eidacnu asculta

i daca s-ar apuca de nevoinâ aspr fr sfatul i fr bla-

goslovenia noastr !".

Trednd aa o vreme, unul dintre ei a început sâ ias din
chilie, mai alessîmbta, venea lamas i cerea mîncarede la

chelar i pentru cellalt. Iar uneori venea i pe la ascultare

unde eram cu toii, dar nu lucra, ci sttea un ceas, doui se

luda mereu cu postul i cu pravila lui. Ba a începuts ne
spunc i s-a artat Maica Domnului ic Mîntuitorul chiar

a venit într-o noapte în chilie la el, înconjurat de îngeri care

aveau cdelnie de auri i-au cdit chilia lui cu miresme mi-
nunate, pe care le-a simit multe zile dup plecarea lor.

Auzind eu cele ce povestea acel frate,multm minunam
i ziceam în mintea mea: „Vezi ce mare dar a luat acest frate

de la Dumnezeu, fiindc se roag el necontenit ?". $i toi fraii

se minunau auzind aceste lucruri minunate de la fratele i
ziceau: „Vezi, dac acesta mânîncâ numai sîmbâta i dumi-
nicai se nevoiete cu pravil mult zii noapte, Dumnezeu
a început sâ-i arate vedenii".

Dar un Printe bâtrin, cu numele Iona, Dumnezeul sâ-1

ierte, ne-a zis: „Da, a vzut pe dracul fratele acela, fiindc el

nu ascult penimeni ic a vorbit deru pe fratele pustnic".

Dar iat ce s-a îhtîmplat

!

Dup o astfel de nevoinâ, vreme de dteva buni de zile,

ascultînd tot numai de mintea lor i necerînd de la nimeni
sfat, au început un fel de nevoinâ: i-au procurat luminri
îndeajuns, i-au luat Psaltirile i s-au închis într-un beci pustiu

unde au postit fr sâ mânînce nimic, mai bine de osâptmînâ.
Auzind Stareulc cei doi frai nu se afl în chiliile lor,

a început a se mîhni, socotind c au plecat din mnstire
pe ascuns.

Intr-o zi îns, îi vedem venind la biseric istovii de foame
i slabi la fa, de ne-am speriatcu toii de dînii. Atunci Sta-

reul i-a întrebat cu blîndee: unde au fost, de sînt aa de
slbii ? Dar ei nu au rspuns nimic ! Stareul i-a lsatînpace
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,i numai atîta le-a zis: „Luai aminte ce facei, câvnenorodi

i m voi siv facei de rîsul dracilor !".

'

M^ trednd apoi trei zile dupâ aceasta iatâ câv^anpe .

a.i doi frai cu cartele goale, cu pârulm**^*»JIur^tedc^egerrarimrrâi^stngmd,^
muntelui, lovind cu ciomegele în copaa, fugânnd v.tele i

naineniipecareîiîntîlneau!Cd un frate a alergat i a vestit^^.^^
, „ „,: „Printe Stare, fratele Alecu * fratele Tc*der *u >ne-

|„ „ut! Venii sâ vedei cum alearg dezb'âcapp^^munte

,, ,
Printele Stare auzind a porunci, ziand: «J*o**£*

„ ,„ Si prindei-i ca sâ nu-i piardâi viaa pe hngâ rrunte^

U porunca au plecat zece frai din ce, mai voirua care

L
marVgrcutate au prins întîi pe unul apo. pe celâUlt câa

un se despâriser; unul fugise în pâdure, .ar unul oluase

re mnstirea Secu. l-au legat de mim. s> asa ,-au adus_

Si era jalnic la vedere chipul lor, pUru de noro,, cu odm

, ,
.(burai i scâldai în sînge, cu picioarele însingerate_de

pe-

I
„. si de lemne, cu hainele sBiate, se urtau«^«^î!

I,

.Artile, fr sâ ne cunoascâ si se smuceau.«J«!«*"r*
,
taeau.U porunca Stareului cei do, fra. au fost dus, in

:
; ,Ue lor, asa legai cu funii si diva frai au^™d«*^

l
«ascâ. Apoi, Printele Stare a dat poruncs ne adunam

, . ,o* la bSricâ S i a început Sfintul Maslu, dup
.

«*.
oncit ca «oatâ obtea sâ posteascP^u£^u££

Kui i fiecare sâ citeasc pentru dinu ate o Psaltire ar in

I
,, ericâ se pomenea numele lor la toate ecterafe-Aa ajuund

„nul Dumnezeu, dupâ dteva zile cei doi frah s-au Urutit

,., „inte S i
recunoscîndu-i înelarea , pnmejcua ,n care au

h„, ei, s-au dus la Stare i i-au cerut iertare. Iar Pârmtele

,,re mult sfâtuindu-i, le-a zis: „Toate^cestea v,«u :«to-

plat pentru câ ai început sâ vâ nevoit, dupâ capul vostru

\L sfat i blagoslovenie. Si sâ tii, câ de nuvspnunea^arul

,, ,i Dun^ezeu, pentru rugâdunile Pânnplor . ale fraplor, era

un mergei cu totul la pieire!".
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Asculta, frate Ioane, alta înumplare pe care am vâzut-o
cu ochii mei: prin anul 1932 eram în aceasta Sfînta Mânâstire
sistteam într-o chilie cu un frate maimare de ani dedt mine,
care se eliberase din serviciul militar. îl chema VasileMaxim
Si era de prin prile Vasluiului. Elîncepuse aa,fr blagos-
lovenie sifr de sfat, o nevoinâ foarte mare: dormea foarte
puin pe un scaun, mînca o data pe zii citea mereu Psaltirea,

fcea mii de metanii i la Pravila Bisericii era nelipsit i la

începutera foarte sîrguitori la ascultrile obtei, dar de la o
vreme a început a se rzvrti, a fi nesupusi a drti împotriva
Stareului, c de ce nu-1 face pe el clugr mai degrab i
zicea: „Eu am fcut armataiam o oarecare vechime i de ce
pe alii i-a fcut i pe mine nu vreasm fac ? !".

Stareul nostru Ioanichie, Dumnezeu sâ-1 ierte, fiindom
tare, rbdtor i iscusit, cci fusese i el pe la Ierusalim i la

Sfintul Munte al Athosului unde a stat un timp, de unde îi
aveai metania sa de clugr,pînâ nu cunoatea la frai multa
smerenie, statornicie $i hotârire de a rmîne ei în supunere
i ascultare, elnufcea repede clugri. Aadar, fratele Vasile
venise prea îndrzne i nerbdtor i îi spunea Stareului
chiar în fa:c de ce nu-1 face clugr ? IarStareul îi spunea:
„Frate Vasile, ai rbdarei nu te griji fria ta de acest lucru

.

învaâ-te cu supunere, tierea voiii ascultarea, cci cînd va
veni ceasul de la Domnul, te voi facei pe fria ta clugr".
Dar fratele Vasile nu lua în seam nici sfâtuirea bâtrînului
Starei mereu cîrteac el este trecut cu vederea i nu-1 face
clugr, i cuta cu orice chip sâ-1 fac clugr dt mai curmei.
Era prin a doua sâptârrunâ a Sântului i Marelui Post,i Sta-
reul Ioanichie slujea dumnezeiasca Liturghie a celor mai
înainte sfinite.C mai bine de douzeci de ani a slujit aproa-
pe singur Sfinta Liturghie, din cauzc nu era alt preot în
Sfînta Mânâstire. i era rînduiala lui ca în toate cele patru
posturi de peste ans vienumaisîmbâta iduminica la mas,
iar în zilele de rînd primea numai Sfînta-împrtaniei ni-
mic mai mult
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Fratele Vasile mai sus amintit, fiind luptat mereu de gîn-

dul clugriei, s-a dus la cancelaria Sfintei Mnstiri, unde

rra secretar unul din ucenicii Stareului,i a struit mereu pe

Ung el ca sâ-i fac cererea la clugrie la Sfînta Mitropolie

Vi s o înainteze dt mai degrab.

Printele secretar de acolo, neavînd blagoslovenie de la

"
Stareulsu pentru acest lucru, a zis: „Frate Vasile, i-as face,

Iar n-am blagosloveniei nu am nid timbre de pus pe cere-

.. ", dar el a zis: „M duc eu pînâ la Tîrgu Neam, sâ aduc

timbre", la care Printele secretar 1-a sftuits nu semaiduc
im pe drumc este Postul Mare i sâ aibâ rbdarei sâ-i

caute de pravila i de ascultare.

Dar fratele Vasile, vzînd c secretarul îl oprete sâ se

duc la Tîrgu Neam, s-a dus la biseric la Printele Stare,

i e era tocmai în vremea Sfintei Liturghiii i-a cerut blagos-

I , .verde sâ se duca laTîrgu Neam, sâ cumpere timbre pentru

cererea de clugrie a lui. Stareul i-a zis cu blîndee: „Frate

isile, sâ nu pleci,c ai sâ dai de mare primejdie!". Dar fra-

tele Vasile, întristat i rrunios a ieit din biseric i fr s ia

j;oslovenie de la nimeni, a pornit la drum.

Cuvd a ajuns la locul numit Pîrîul Alb i voia sâ intre în

I
felurea dinspre Mnstirea Agapia pe unde era crarea pes-

I. munte, deodat au ieit înaintea lui apte drad în chip de

ugâri, foarte groaznici la vedere, avînd pe cap culioane

ii ca protoiereii i purtînd în mîini nite bastoane de foc,

vzînd pe fratele Vasile, unul din ei a zis: „Haidem, mâi,

•1 prindem pe acesta care a plecat la drum fr blagoslo-

nia Stareului su", iar fratele Vasile auzind, cu mare groa-

. a început a fugi prin pdure, iar acei apte clugri, drad,

„geau dup el! i atît de mult l-au fugrit pe bietul frate

sile, îndt aproape de asfinitul soarelui a ajuns înmânâstire

ra fârâ de câdulâ pe cap, cu un pidor descul însîngera

E >t, dt se lovise de lemnele i de pietrele de prin pâdure, i

unulînclat, hainele rupte pe el toate, ochii în cap îi erau roii

. sîngele, pefa era tot numai noroi i în braele sale inea
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nite lemne i mereu arunca cu ele dupâ cei apte draci, ca
dup nite cttni ri!

Eu, din întîmplare, eram în ograda mnstirii, cînd el a
mtratpe sub poarta de sub clopotnia, i cînd m-a vzut, m-a
recunoscuti a început sâ strige: „Frate Costicâ - c aa îmi
ziceau pe arunci clugrii - num lsa, apte dupâ mine,
apte dupâ mine !".i apoi iar se smucea i arunca cu lemnele
din braele lui ca i cum s-ar apra de dini.

A aruncat i spre minei m-a lovit râu, dar eu m-am ferit
dinaintea lui. Iar un frate mai puternic cu trupul, anume
Nestor s-a repezit la el i I-a prins în braele Iui, i cu mare
greutate 1-a inutpîna ce au veniti ali frai legîndu-1 cu funii.
Apoi, cu mare greutate l-au dus în chilie i i-au pus pe un
pat. Iar el sracul, cu ochii însîngerai se zvîrcolea i striga:
„Nu mâ lsai fraii mei, apte dup mine !".

Printele Stare Ioanichie terminase Pavecernia marei
se dusese pe muntele Tciunele, unde cu nite Prini punea
un buduroi de fag la un izvor din apropierea stînei. Eu, cu
mare grab i fric am fugit pînâ acoloi i-am spus: „Printe
Stare, hai degrab la vale,c a venit fratele Vasile Maxim de
la drum i este nebun i striga mereu: ««apte dupâ mine», i
l-au legat fraii i l-au dus la chilia mea i ei m-au trimis la
Prea Cuvioia Voastr sâ v chem sâ-1 dezlegai,c a plecat
fârâ blagoslovenie". „Du-te, fria ta, câ vin i eu curînd".
i aa, cam dupâ un ceas a sosit i Printele Stare, care

mai întîi s-a dus la Sfînta Biseric, a luat epitrahilul, Molit-
felnicul i Sfînta Cruce i a venit la chilia unde era fratele
Vasile Maxim cel legat, împreuna cu ali Prini i frai. Iar
dupâ ce a intrat Printele Stare înlâuntru, a zis: „Stai cu toii
în genunchi", i a început a citi dezlegarea de blestem i alte*
sfinte rugciuni. Dupâ aceea a zis: „Dai-i drumul, dezlegai-1
acum". Iar fraii ziceau: „Printe Stare, axe sâ fug !". Iar el

a zis: „Nu vâ temei, dac 1-a dezlegat Dumnezeu, nu-1 mai
inei voi legat", iîndat l-au dezlegat fraii, iar el a stat linitit i
se uita uimit la toi, dupâ aceea a pus capul jos i a adormit
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Iar Printele Stare a zis: „Lâsai-1 sâ se odihneasc,c este

foarte obosit i zdruncinat", i aa a dormit pînâ a doua zi

dimineaa, i cînd s-a trezit, inea minte tot ce pise, i ne

unea nou, dar noi pentru scurtime am însemnat numai

Acestea puine.

Dupâ aceast întîmplare a intrat mare fric în toi Prinii

..i fraii i cu toii luam aminte de sine, ca sâ nu facem nimic

fârâ blagoslovenie i fârâ sfâtuire.

Aadar, frate Ioane, dupâ mrturiile pe care i le-am adus

de la Sfinu Prini i-am spusi aceste întîmplâri, care, daca

i avea frica de Dumnezeu, pot s-i fie de folos,s te tre-

ascâ i sâ te fac sâ înelegi c în mare primejdie duhov-

niceasca se afl cei ce triesc dup capul lor i se apuc de

i
u>voine, fârâ sfati fârâ blagoslovenia Stareului i a Prin-

ilor duhovnici.

Fratetex Cu adevrat, Prea Cuvioase Printe, minunata

. .te aceast povestire i de mare folos, fiindc am îneles i

cum batjocoresc dracii pe cei ce se apuca fârâ blagoslo-

\ enie de fapte bune, urmînd socotelile lor.Nu mâ dumiresc

ii. sâ: cum poate Dumnezeu sâ treac faptele cele bune ale

i imului cu vederea, precum postul, privegherea, rugciunea,

. Menealai altele ca acestea ?C doar El ne-a porunat noua

e facem.

Stareul: Da, frate Ioane, El ne-a poruncit noua sâ le facem,

* Iar tot El ne-a învati ne-a artat cumsâ lucrm noi faptele

Ile bune, ca sâ-I fie Lui bine primite (plcute), iar noi s nu

i ie pierdem în zadar osteneala. Oare fariseul acela, nu a avut

el post, milostenie, rugciune i alte osteneli pentru fapta

feunâ i totui vezi câ s-a pogorît de la templu neîndreptat

i.umtea Domnului (Le. 18, 4). Oare fecioarele cele nebune,

nu au avuti ele feciorie, ca i cele înelepte, i cu toate aces-

.i au auzit de la Mirele cuvîntul care zice: „Nu vâ tiu pe

or (Mt. 25, 12).

Adu-i aminte, fria ta, de cele ce am vorbit noi rindu

l*cu tc Dumnezeu nu caut la cele fcute de noi, ci la scopul

care le facem.
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Ascultai pe Sfîntul loan Damaschinul, care zice: „Binele

nu estebinecînd nu se face bine" (Dogmatica, p. 301). La fel,

i dumnezeiescul Printe Maxim Mrturisitorul zice: „Cînd
auzi Scriptura zicînd: «Tu vei rsplti fiecruiadup faptele

lui»,s tii c Dumnezeu nu ne va rsplti cu bine cele fcute
fr scop drept ! Cci Dumnezeu nu privete la cele fcute,

ci la scopul celor fcute" (Filoo, voi. II, cap. 37).

Aadar, frate Ioane, asculta i înelegec toate ostenelile

pe care le-ai fcut fria ta fr sfatul i blagoslovenia duhov-
nicului i cu scopul de a vedea îngeri, acestea au fost fcute
cu scop râu i cu rîvnâ nebun i diavoleasc. Sidac mergeai
mai departe i nu veneai sâ le mrturiseti aveaus teduc
la nebuniei pierzare i Ia cdere jalnic, fiindc toate aceste

nevoine ale friei tale au fost roade ale mîndrieii ale slavei

deartei ale rînduielii de sine, de care sâ rugm mila i îndu-
rarea Domnului sâ ne pzeasc.

Datoria noastr sfintâ este de a ne ruga lui Dumnezeu,
nu ca sâ ne învredniceasc s vedem îngeri sau vedenii ce-

reti, câ aceast rugciune este îndrzneal plin de trufiei
de înelciune drâceascâ, pe care o urte Dumnezeu, ci sâ
ne rugam Prea Milostivului i Prea Bunului Dumnezeu sâ
ne ajute sâ ajungems ne cunoatem pcatele noastre i s
le plîngem pînâ la cea din urm suflare, daca vrem sâ dobîn-
dim mila i iertarea în ziua cea marea a Judecaii.

Fratele: Dup cîte îneleg eu. PreaCuvioase Printe, mare
lucru este cunotina de sine. De aceea,v rog sâ-mi spunei
ce este cunotina de sine i ce folos aduce ea celui ce o are ?

Stareul. Dac ii minte, frate Ioane, despre cunotina de
sine de care întrebi am mai vorbitnoi i altdat, dar fiindc
m-ai întrebat acum îndeosebi, voi mai aduga aici cele ce au
Lipsit atunci.

Frate Ioane, ascult pe Sfiritul loan Scrarul, care spune
aa despre cunotina de sine: „Cunotina de sine este o
înelegere tainic a msurilor tale, chiar a celor mai uoare"
(Scara 25, 40). Sâ mai tii, frate Ioane, i acestea: câ omul care
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ajuns la cunoaterea neputinelor i a pcatelor sale, e ase-

menea celui ceseamn smâna sa pe pmântul cel bun. Iar

cel ce nu are cunotina de sine, acela se aseamn cu cel ce

seamn în mare, adic pune sâmîna în ap, adic el nu are

iiici un folos din ostenelile lui. în sufletul unui astfel de om
poate înflori floarea cea aleasi frumoas a smeriteicugetri.

Tot dumnezeiescul Printe loan Scrarul ne spune nou i
•cest lucru, zicînd: „Cine se cunoate pe sine, în orice simire

a sufletului su, acela parc a semnatpepmînt, iarcinenu

a semnat astfel, în acela nu poate înflori smerita cugetare"

(Scara 25, 40). Iar cine a ajuns la fericirea de a se cunoate pe

ine, acela s-a apropiat de cele dou capete ale înelepciunii.

Fratele: Dar care sînt, Prea Cuvioase Pârinte, cele dou
capete ale înelepciunii de care zicei câ se apropie cel ce se

cunoate pe sine?

Stareul: Dup mrturia Sfinilor Prini, frate Ioane, cele

dou capete ale înelepciunii la care ajunge omul ce se cu-

noate pe sine sînt celedou virtui mari: frica de Dumnezeu

»i dragostea de Dumnezeu, dupâ cuvîntul care zice: „înce-

putul înelepciunii este frica de Dumnezeu, iar sfîritul este

«Iragostea de Dumnezeu - dragostea Lui".

Deci, cel ce s-a învrednicit a ajunge la cunotina de sine,

* Ir va petrece toat vremea în ea, acela a ajuns la începutuli
la sfîritul înelepciunii i s-a apropiat de dragostea lui

I Himnezeu cea nemrginita. Acest adevr îl întrete dum-
nezeiescul Pârinte loan Scrarul zicînd: „Cine s-a cunoscut

I
te sine, acela a ajuns la priceperea fricii de Dumnezeu i

I

-rtrecînd în ea, ajunge la porile dragostei" (Scara).

Aadar, frate Ioane, cun aceste mrturii poi înelege dt

< li folositor este omului a se cunoate pe sine. De aceea i
Sfîntul Petru Damaschinul a zis: „Nimic nu este omului mai

I une dedt a-i cunoate omul neputina sa, i nimic mai râu

Bedt a nu le cunoate pe acestea" (Râzb. nev.). Aceasta a

-.pus-o dumnezeiescul Pârinte, fiindc a îneles câ cunoa-

I

I

• rea desine este temelie nezdruncinata, pentru cel ce-i clâ-
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dete casa sufletului sau i rdcina a toat lucrarea duhov-

niceasc i fericire întru Domnul. Acestlucru 1-a artatdum-
nezeiescul Printe Isaac irul, care zice: „Fericit este omul
care-i cunoate neputina sa, deoarece aceasta se face lui

temelie,rdcini începtur la toatbuntatea" (Cuv. 21 )

.

Fratele: Dar cum poate omul, Prea Cuvioase Printe, a

ajunge la cunotina de sine i a neputinelor sale?

Stareul: Primul lucru, frate Ioane, pentru a ajunge la cu-

notina de sinei a neputinelor sale, este ca el s cugeteîn

toat vremea la nimicnicia sa.

Fratele: Dar ce înseamn a cugeta la nimicnicia sa ?

Stareul: Iat ce, frate Ioane: mai întîi, trebuie sâ-i aduc
aminte omul de vremea mai dinainte de a fi venit el pe pâ-

rrunt,c în acel noian de venicie, el era un curat nimic i
nimeni nu putea face ca el s existeidac exist, aceasta este

numai din buntatea cea mare a lui Dumnezeu.
Al doilea, s socoteascc Dumnezeu 1-a fcut pe el din

nimic i c ceea ce este, apoi numai pentru Dînsul este; ic
El voiete ca nois întemeiem pe aceast cunotin a noastr

toat duhovniceasca zidire i c de la noi înine nimic nu
putem da.

Al treilea, sâ-i aduc aminte c s-a nscut întru pcate
(Ps.50,6).

Al patrulea,s cugete la începutul cel materialnic al fiinei

sale i s socoteasc c fiina sa nu este altceva dedt o urîtâ

amestecare a seminei brbatului cu sîngiuirile celedup no-

u luni ale femeii, care sînt atît de puturoase i urîte, îndt

omul nu poate suferi duhnirea lor.

Al cincilea, s cugete întru sinec nici o clip de vreme
nu este el înaintea lui Dumnezeu fr pcat i c niciodat

nu va puteas priceap gresalele salecu de-amânuntul, oridt

de iscusit ar fi el, precum scrie: „Gresalele cine le va putea

pricepe?" (Ps. 18, 13).

Al aselea, pricina care prea lesne poate duce om la cu-

notina de sine, sînt ispitele care vin asupra omului prin
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tgâduina lui Dumnezeu, ceea ce adevereazâ i dumne-

zeul Printe Isaac irul zidnd: „Nimeni nu-i poate cu-

^te neputina sa dac nu este el puin ispitit întru cele ce

chinuiesc trupul sau sufletul" (Cuv. 21).

Al aptelea,s cugete omul la moartei sâ-i aduc amin-

tec dup moarte trupul pe care îl iubete atîta va deveni

mîncarea viermilori va iei din el putoare mai rea dedt toate

i.-itorile lumii.

Ai optulea, sâ-i aduc aminte omul,c in cele din urma,

trupul lui se va preface în pâmînt, dup cuvântul Scnpturu,

i ..re zice: „Pâmînt eti i în pâmînt te vei întoarce" (Gen. 3, 19).

Al noulea,s cugete omul nu mult vreme, a numai o

/ i la lucrurile pe care le-a griti le-a fcut,i va afla c cele

mai multe dintre ele au fost sudte, nebune, nestatornice i

«le. i va înelege din aceast cercetare, dt de neputincios,

dt de schimbtor i nestatornic este el întru buna aezare i

poate se va smeri i nu va mai ndjdui întru sine.

i în sfîrit poate omul ajunge la cunotina de sine,dac

ii cunoate mulimea cea felurit a patimilor sale a celor

firetii neprihnite, precumi mulimea cea feluntâ a pati-

milor sale trupeti i sufleteti.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, care sînt patimile firetii

neprihnite?

Stareul: Patimi fireti i neprihnite, frate Ioane, se nu-

mesc acestea: foamea, setea, durerea, stricâdunea, osteneala,

întristarea, frica i cele asemenea

.

Fratele: Darcum poate cineva ajunge, Prea Cuvioase P-

rinte, la cunoaterea neputinei sale din aceste patimi fireti

i neprihnite?

Stareul: Foarte uor, frate Ioane, poate omul ajunge la

cunoaterea neputinei sale de va cugeta cu atenie la aceste

patimi firetii neprihnite, deoarece dnd flâmînzete îid
seama c este neputincios i nu poate vieui fr ajutorul

hranei, dnd înseteaz vede ca fr ap, îndat moare.Totaa

de se va înmuli osteneala, durerea, frica i celelalte, nu Ie
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poate suferi, câdnu poate râbda o sdnteie a focului i un mic
gînd îl înfricoeaz. i aa, din toate acestea, omul îi dâ sea-
ma uor de neputina sa.

Fratele: Dar patimile cele trupeti, Prea Cuvioase Printe,
care sînt i de dte feluri ?

Stareul: Patimile cele trupeti, frate Ioane, acestea sînt:

lcomia pîntecului, nesâturarea, desftarea, beia, mîncarea
pe ascuns, iubirea de plceri felurite, curvia,preacurvia, des-
frîul, necurâirea, amestecarea sîngelui, stricarea pruncilor,
împreunarea cu dobitoace, poftele cele potrivnice firii: furtul,

jefuirea de cele sfinte, hoia, uciderea, orice moleealâ tru-
peasci bucurie de voile trupului, mai ales cînd trupul este
sntos. Apoi ghicirile, desdntecele, farmecele, prezicerile,
iubirea de podoabe, uurtatea, moliciunile, înfrumusearea,
jocurile cele de noroc, reaua i ptimaa întrebuinare a lu-
crurilor celor dulci ale lumii, viaa cea iubitoare de trup, care
îngroînd mintea o face pe ea pmînteasci dobitoceascâ i
nu o las niciodats tinda spre Dumnezeu, sau spre lucrarea
virtuilor. Iar rdcina tuturor patimilor,sau cuma zis cineva:
cele dintîi ale lor, sînt acestea: iubirea de plceri, iubirea de
argint i iubirea de slav, din care se nate tot râul. Apoi
împrâstierea minii, alunecarea la glumei lavorbe deruine,
îndrznealai rîsul.i ca urmare estebine a cunoatei aceste
patimi subiri, precum: iubirea de sine, iubirea de artare,
moleealâ voinei, împietrirea inimii, prerea de sine, preu-
irea de sine, închipuirea de sine, cruarea de sine, trîmbiarea
de sine,plcerea de sine, mulumirea de sine, nâdjduirea de
sine, îndreptirea de sine, simirea de sine i nesimirea de
sine, care este moartea minii i omorirea sufletului, mai îna-
inte de moartea trupului.

Fratele: Dar prin cunoaterea acestorpatimi, cum ajunge
omul la cunotina de sine, Prea Cuvioase Printe ?

Stareul: Iat cum, frate Ioane: omul înelept i cu fric de
Dumnezeu în inima sa, dîndu-i seama dt de multe pcate
pot s-1 stâpîneascâi sâ-1 robeasc, ajunge la convingereac
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«5te foarte greu a scpa de aceste multe ruti i c nu

este clip în care s nu sâvîreascâ el vreun pcat. i din

aceast cugetare vine întru smerenie i la cunoaterea ne-

putinelor sale.

Acest lucru ne înva pe noi i dumnezeiescul 1 nnte

loan Gur de Aur zidnd: „S punem în minte firea noastr,

s socotim pcatele noastre,s cunoatem cine sîntemi ne

este de ajuns spre a ne smeri".

Fratele: Dar patimile sufleteti care sînt, Prea Cuvioase

Printe,i de dte feluri sînt?

Stareul: Dac vreis tiii aceasta, frateIoane, apoi ascul-

tfl: patimile cele sufleteti pe care le roade firea noastr cea

stricâcioasâi schimbtoare sînt: uitarea, nepsarea i neti-

ina. Iar cînd ochiul sufletului, adic mintea, este întunecat

i te acestea, atund este luat în stâpîrure de toate celelalte pa-

timi, care sînt: neevlavia, credina strîmb - adic tot eresul -

blasfemia, iuimea, mînia, amârâdunea, înfumurarea npras-

nic, ura de oameni, pomenirea de râu, vorbirea de râu, osîn-

. li rea, întristarea fârâ temei, frica, laitatea, cearta, rivalitatea,

pisma, slava deart, mîndria, fâmida, minciuna, necre-

1 1 ma, zgîrcenia, iubirea materialist, împâtirnirea, afeciuni

ritru cele pâmînteti, trîndâvia, micimea de suflet, nemul-

lurea, drtirea, înfumurarea, prerea de sine, trufia, îngîm-

farea, iubirea de stâpînire, dorina de a plcea oamenilor,

viclenia, neruinarea, nesimirea, linguirea, înelciunea,

ironia, duplidtatea, învoirea de la pcatele cele pâtirmtoare

i
sufletului i gîndirea deas la ele, rtcirea gîndurilor i

.ubirea de sine, despre care am zis mai sus c este maica i

r.idâcina tuturor rutilor. Apoi iubirea de argint, reaua

iu\râvire i rutate.

Fratele: PreaCuvioase Printe, dar din cunoaterea
aceas-

tora, poate omul ajunge la cunoaterea neputinelor sale?

Stareul: Frate Ioane, atit din cunoaterea acestora, dt i a

i
. lor de mai înainte, omul înelept i temtor de Dumnezeu

inge la cunoaterea de sine, dîndu-i seama câ este cu ne-
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putina cuiva sa scape nesâvîrit de rnirea i robirea atîtor

patimi, care izvorsc din firea cea stricata i schimbtoare
a omului.

i din aceast cunotina, omul începe sa se umileasc i
sâ se smereasc, i cunotina de sine i se face lui pricin de
toat fapta bun.

De aceea, frate Ioane, se cades cinstimi sâ preuim mai
mult dedt înlimea tuturor tiinelor, cunotina de sine.

Dar cel ce voiete sâ-i mîntuiascâ sufletul, se cade, pe
lîngâ cunotina de sine, sâ mai agoniseasc i defimarea
de sine.

Fratele: Dar ce este defimarea de sine, Prea Cuvioase
Printe, i ce folos aduce ea celui ce o are ?

Stareul: Defimarea de sine, frate Ioane, aceasta este: a

sedefima cinevai a se ocri întru toat vremea vieii, soco-
tindu-se c nu a fcut nimic i niciodat vreun lucru bun în
viaa lui (Pateric, cap. 10). însâs tii i aceasta, frate Ioane,

c defimarea desine nu este adevrata i nici nu aduce vre-
un folos, dac se face numai cu mintea i cu limba, fiindc
Dumnezeu cere de la noi sâ fim convini cu toat inima i
înelepciuneac sîntem cu adevrat pctoi, plini de pcate
i de neputine.

Dumnezeiescul i marele Dascl al lumii, Sfintul Ioan
Gur de Aur zice aa: „Nu numai cu limba s zicem câ sîn-

tempctoi, ci i cu mintea, i nu numai sâ ne numimpc-
toi, ci i pcateles le culegem fiecare dupâ (el".-

Aadar, frate Ioane, aceea este adevrata defimare de
sine, cînd omul are convingerea câ el este cu adevratpc-
tos i cu aceast convingere se defima el, câindu-se din ini-

ma înaintea lui Dumnezeu i a oamenilor.

O astfel de defimare,dac se unete cu smerenia inimii,

are atîta putere încît biruiete pe cele doua pcate: mîndria
i slava deart i le rupe ca penite slabe mreje de pianjen.

Sfintul Ioan Scârarul spune: „Mîndria se aseamn cu un
clre, iar slava deart cu calul pe care stâ mîndria" i apoi
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•daugâ: „Daca cineva se va defima i se va ocârî pe sine

»incer în faa lui Dumnezeu, omul acela va dispreui mîndria

pi slava deart, ca pe nite pianjeni, i împreun cu calul

va aruncai pe câlâre în munca (adicâ în adîncul smereniei),

ia va putea sâ dnte Iui Dumnezeu cântare debiruin: «Pe

* .ii i pe clre i-am aruncat în mare»" (Scara 23, 28).

Iat, frate Ioane, câ i-am arâtat dupâ slaba mea putere,

ce este defimarea de sine, i ce folos aduce ea omului. Deci,

frate Ioane, te sftuiesc cu toata grija cea din dragoste, de-

I
rinde-tesa cugeti la cele ce i-am arâtat. Si de vei ajunge, cu

< l. irul lui Dumnezeu, la adevrata cunoatere de sine i la

li acera defimare de sine, nu vei mai dori niciodat s ai

v» denii cereti sau sâ vezi îngeri. Acestea le adevereazâ i
ii întul Isaac irul, care zice: „Cel ce s-a învrednicit a se vedea

Ki
sine, acela este mai bun dedt cel ce s-a învrednicit sâ vadâ

geri" (Cuv. 34).

Fratele: Mult m-am folosit, Prea Cuvioase Printe, din

lisate cele ce mi-ai spus i m-am lmurit în cele ce doream

|d le cunosc. Dara mai avea încâ ceva de întrebat.

Stareul: întreab, frate Ioane, i ce-mi va da Bunul Dum-
n*/eu prin minte, îi voi rspunde.

Fratele.Cum se face, Prea Cuvioase Printe, câ unii dintre

•t mi au primit darul de la Dumnezeu de a face minuni i de
i i/goni dracii din oameni, iar unii au avuti darul de a învia

morii? Oare daca cineva s-ar ruga lui Dumnezeu sâ-i dea

lui darul facerii de minuni, oare aceasta ar fi pâcat ?

Stareul: Noi, frate Ioane, sîntem datori sâ ne rugam lui

L>umnezeu sâ ne ajute cu harul Sâu sâ putem scoatei izgoni

'li'monii din noi si nu din alii! Si iari sîntem datori s ne
I

I

i>»am struitor i cu evlavie i cu umilin Prea Bunului
I 'umnezeu, sâ ne ajute sâ înviem prin pocin adevrat
^Bietul nostru cel mort prin pcate i nu sâ ne indîrjim cu

drceasc obrznicie a cere lui Dumnezeu darul de a învia

mrii i de a face minuni.

Fratele: Cum adicâ, Prea Cuvioase Printe, cum sâ scoa-

tnn dracii din noi, au doar noi sîntem îndrcii ?
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Stareul: Oare îi vine greu, frate Ioane, sa crezi ca noi

sîntem îndrcii ? Oare nu ai auzit fria ta Ia biseric, ori de

dte ori secitete Acatistul N^htuitorului, cum zicem: „Iisuse,

miluiete-mâ,c nu frica de trup, care cumplit se îndrcete
cu patimile i cu urgie este aprins" ? (Condacul 11).

Ce crezi, fria ta, c cel ce a alctuit acest Acatist, nu a

tiutce vorbete ? Iardac totui nu crezi, ascult-1 i pe Sfin-

tul Diadoh al Foticeii, care zice despre acest lucru aa: „Mai

înainte de botez, dumnezeiescul har îndeamn peom la cele

bune din afar, iarsatana este încuiat în adîncurile sufletului

i al inimii; iardup ce se boteaz omul, dracul st afar din

inima, iar harul lui Dumnezeu înluntru. îns idup botez,

dracii rarrurt înluntru, nu în inim ci în adîncul trupului su,
cum ar zice cineva, în faa inimii, i de acolo afum mintea

cu umezeala dulceilor trupeti".C dracii se afl înluntru
nostru, aceasta o mrturisete i cuvîntâtorul de Dumnezeu,
Sfintul Grigorie, care zice^ „Ia cu sine alte apte duhuri i
iari intri locuiete în el", aceasta se înumpl dup botez.

Dumnezeu slobozete pe draci s intre în cel botezat, din

pricina gândurilor viclene, a cuvintelori a lucrurilor pe care

Ie-a fcut omuldup botez.i mcarc vrjmaii notri draci

se afl ascuni înluntru inimii noastre cu lucrarea i nu cu

fiina, precumînva marele Grigorie al Tesalonicului, totui,

deacolone rzboiescpenoi prin patimile lor,i de nu ne vom
sili sâ-i scoatem afar, prin chemarea deas i din inim a

numelui Iui Hristos Iisus, apoi ei ne vor stâpîni pe noi i în

veacul de acumi în cel viitor

!

Fratele: Dar oare sînt, Prea Cuvioase Printe, draci care ne

dau rzboi nou din lâuntrul nostru?

Stareul: Patimile noastre cele de multe feluri de caream
vorbit mai înainte, frate Ioane, acetia sînt dracii care ne rz-
boiesc pe noi dinluntru i din afar.

Fratele: Dar oare, Prea Cuvioase Printe, patimile i p-
catele noastre se pot numi i draci?

Stareul: Sfiniii dumnezeietiiPrini ai Bisericii au îne-

les, frate Ioane, c orice patim care ne lupt pe noi, este un
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drac ! De aceea, dumnezeiescul i Sfintul Printe #8'W°™£
n, e: „C omul are atiia draci, tot atîia, dte patimi are™*

tot aa spun i ali muli Sfini Prini.

De aceea, adeseori gsim în sfintele lor învturi,c pau-

mile le numesc drad, i dnd voiescs spun pentru cineva

I

\ este luptat de vreo patim, nu numesc patima,a pe dracul

«celei patimi, zicînd: „Pe cutare 1-a luptat dracul curviei

(Pateric, cap. 6, 5); pe cutare dracul mîndriei (Scara 23, 19);

u. alt loc vorbete de dracul trîndâviei (Scara 22, 27); i c
i

! racul hulei nvlete asupra celor simpli cu mima (Scara).

marele Apostol Pavel ne arat c lupta pe care o ducem

patimile, nu esteîmpotriva duhurilor rutii dinvzduh

(l-fes. 6, 12). Iar Cuviosul Printe Nicodim Aghioritul, zice

«sa: „înarmai-vâ cu armele cu care v înv pe voi, ca s
. nnorii cu ele pe vrjmaii cei gîndii i nevzui, care sînt

patimile cele stricâdoase de suflet i pe ziditorii acestor pa-

lmii, care sînt dracii".

Deci, precum vezi, frate Ioane, patimile noastre nu sînt

., ltceva, decît nite drad ri, care ne dau rzboi în toat vre-

mea, dinluntru i din afar.

Fratele: Dar care sînt, PreaCuvioase Printe, armele cele mai

I
.utemice cu care putem noi izgoni dradi din sufletul nostru?

Stareul: Ascult, frate Ioane: arma cea mai puternic i

mai înfricoata prin care cornul poate scoatei izgoni din mi-

m pe draci este numele cel prea înfricoat al Domnului

I himnezeului i Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, pe care

i l.icâ a va chema cineva din inim i cu smerenie i at mai

;, unul ca acela, cu darul lui Hristos, va scoatei va izgoni

i
Ir la sine pe dracii care îi dau rzboi i îi va risipi pe ei ca

, .raful spulberat de vînt i se vor stinge ca fumul. Ceea ce

i -veretei Sfintul Isihie Sinaitul, zicînd: „Cela ce se lupt

i.mntru trebuie s aib în acea clip, aceste patru virtui:

vrenia, atenia deplin, împotrivirea, rugciunea.

Smerenie, fiindc lupta lui este fa de dracii cei mindn,

, n -trivnid smereniei,i cas aib ajutorul lui Hristos, Care

1 1 1 .iste pe cei mîndri.
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Atenie, ca sâ se facâ inima pururea fârâ de nici un gînd,

chiar daca ar pârea câ este bun.

împotrivire, pentru ca atunci cînd va cunoatecu agerime
pe cel ce vine, sâseîmpotriveasc cu rriînieasupra celui viclean.

Rugciune, ca îndat dup împotrivire, sâ strige câtre

Hristos cu suspine negrite.i atunci cel ce se lupt, va vedea

pevrjmaii si risipindu-se -prin numele cel sfînt al lui Iisus

Hristos - ca praful în vînt, sau ca fumul care se mistuie cu
nlucirile lui".

Sâ mai tii i aceasta frate Ioane, câ pe lîngâ chemarea
neîncetat a numelui lui Iisus Hristos, mai este nevoie i de
a ne înarma cu cele împotrivite patimilor.

Fratele: Dar care sînt, Prea Cuvioase Printe, cele împo-
trivite patimilor drceti?

Stareul: Cele împotrivite patimilor, frate Ioane, sînt vir-

tuile, adic toate faptele bune.

Fratele: Dar cumsâ lucreze cineva' virtuile, Prea Cuvioase

Printe,spre a putea izgoni din sufletulsu draciii patimile ?

Stareul: Iat cum, frate Ioane: prin smerenie, prin cu-

noaterea de sine, prin defimarea de sine, prin rbdarea
necazurilor i a sârbelori prin a pune pe seama Iui Dum-
nezeu toate faptele cele bune,prin aceasta se izgonete dracul
mîndriei; prin lucrarea faptelor bune în ascuns, prin deasa
rugciunei ocrîrea de sine se scoatei se izgonete dracul

slavei dearte; prin strdanie este izgonit dracul leneviei i
al trândviei; prin aducerea aminte de moarte, prin pomeni-
rea gheenei, prin post i prin smerenie se scoate i se izgo-

nete dracul îmbuibrii pîntecelui; prin dragostea de Dum-
nezeu i de aproapele, se scoatei se izgonete dracul mîniei

i al iuimeii cel al iubirii de plceri;prin rugciunea pentru
cel ce te-a suprat, se scoate i se izgonete dracul zavistiei

i al pomenirii de râu; prin cugetarea la moarte, prin post i
prin rugciune, se scoate de la sine dracul nesimirii i al

împietririi inimii; prin dragostea de Dumnezeu, prin sme-
renie, prin înfrînare i prin paza ochilor i a mini, se izgo-
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m-ste dracul curviei; acelai drac al curviei se poate izgoni i

, m m fuea de prietenie de femeie, prin paza de lenevire, pnn

, 6ti rugciune, i prin nejudecarea vreodat a cuiva care

, rzut în aceast patim sau în alta; prin frica de Dumne-

>u, prin trezirea minii i prin rugciune este izgorutdra-

uitârii; prin luare-aminte, prin ateriie, pnn frica de Dum-

t^eu iprin trezirea minii se izgonesc dracii cei muli i prea

oii care lupta pe om i-i duc rzboi, tulburare i mult

, .v.pîndire în vremea rugciunii; prin rbdare în necazuri i

1 1
1 scîrbe i prin mulumire lui Dumnezeu pentru toate ceie

ne aduc întristare i durere, se izgonesc dracu hulei, ai

drtirii i ai nemulumirii; prin plîngere i srcie, de bun

v
i .ie, se izgonete dracul cel râu al iubirii de argint; pnn tâ-

.
. -rea cu chibzuin i înelegere, prin plîns i prin cugetare

|l moarte, se izgonesc dracii vorbirii de râu i ai vorbim de-

Mrte- prin credini ndejde tare în Dumnezeu, pnn pome-

nirea morii, prin gustarea buntilor celor de sus, se izgo-

nete dracul iubirii de averi i cel al adunâru de prisos; prm

, tarea de psalmi, prin rugciune, prin citirea crilorsnnte

ai prin vorbirea cu Prinii cei iscusii în cele duhovniceti,

'scoatei se izgonete de la sine dracul mîhnirui al întns-

i .1 rii; prin cunotina nimicniciei sale,prin frica de neputinele

le i prin pocina curata, se izgonete duhul increderum

,e i cel al ndâjduirii de sine; prin dragoste i pnn rug-

; ne sincer pentru cel ce i-a fcut ru, se scoate i se izgo-

nete de la sine dracul urii i al pomenirii de râu.

Sâ mai tii, frate Ioane, câ sufletul omenesc are trei pri:

i
socotitoare, cea poftitoare i cea mînioas; i din acestea

|e nasc trei feluri de cugete.

- Din partea socotitoare se nasc cugetele necredinei, ale

mulumirii, ale cîrtirii împotriva lui Dumnezeu, alenedes-

,rii, ale necunotinei, i în scurt toate cugetele cele hulitoare.

- Din partea cea poftitoare, se nasc cugetele iubirii de

.In lceii iubirii de slava i în scurt, toate cugetele ce se chea-

m.i urite.
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- Iar din partea cea mînioasâ, se nasc cugetele uciderii,
ale izbîndirii, ale zavistiei, ale tulburrilor i în scurt toate
cugetele ce se cheam rele.

De aceea, cine voiete a scoatei a izgoni de la sine aceste
patimi i pe dracii lor, se cade a-i socoti i a-i birui, cum am
zismai sus, cu faptele celebune, celeîmpotriva lor. De pilda:
necredina, s-o scoat cu credina neîndoielnica în Dumne-
zeu; nemulumirea i cîrtirea, cu buna mulumire; nedes-
luirea, cu desluirea binelui i a rului; necunotina, cu
cunotina adevrului celor ce sînt; hulirea cu slavoslovia;
iubirea dedulcei, cu înfrînareai cu postul; iubirea deslav,
cu smerenia; iubirea de argint, cu îndestularea cu puin; za-
vistia i urîciunea, cu dragostea; izbîndirea, cu blândeea i
cu rbdarea, cu pacea inimii. i cas zic cuprinztor cu Ma-
xim Mrturisitorul: partea cea socotitoare a sufletuluis o
împodobim cu fapta ceabun a rugciuniii a dumnezeie-
tilor cunotine; pe cea poftitoare cu fapta cea bun a rug-
ciunii i a dumnezeietii cunotine, a înfrinrii; iar pe cea
mînioasâ, cu fapta cea bun a dragostei i negreit, lumina
minii noastre nu se va întuneca vreodat, nici cugetele cele
mai sus zisenu vorputea cu lesnirenate dintr-însele patimi.

Astfel ajutînd darul Prea Milostivului Dumnezeu, noi
vom putea scoatei izgoni din sufletele noastre pe toi dracii
cu patimile lor.

Iat, frate Ioane, prin puinele mrturii aduse aici de la
Sfinii Prini, i-am artat cum poate cinevas scoat i s
izgoneasc din sufletulsu draciii patimile. Si fiindc fria
ta ai mai întrebat i dac este pcat ca omuls cear de la

Dumnezeu darul facerii de minuni, la aceast întrebare, pe
Ung toate cîte i-amspus pînâ acum, mai adaugi aceasta:
s tii i s fii încredinat, frate Ioane,c monahii care duc
via curat ipetrec în supunere i curie (srcie) debun
voie, nu se deosebesc cu nimic de cei ce fac semne Si minuni
mari. Lucrul acesta îl înva i îl arat Sfîntul i dumneze-
iescul Printe Teodor Studituli Mrturisitorul, zicînd câtre
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uceniciisâia* .A*dari ceata nc^tiâetfe,r^ vrctaW

de asemnat cu minunile cele man, câ avem de ce sâ nerro

rWru faptele noastre, numai de vom vrea sa petrecem

«rP noi' Au nu izgonim noi prin lupta contra P°ftelc* F*

al nundriei, prin rbdare pe al P™ pnn tcere pe al

birii de râu i al multor altor patimi? (Cuv 5_

f»rs Hp nici o scdere sau deosebire (Cuv. 5).

IaVâ frate toane c prin ajutorul Bunului Dumnezeu, ai

care aiînvatcum poatecineva sâ scoat dracu de la sine,

TJZrali clugri care petrec viaa curat în supunere

£

smerenTe Si^e lupi pentru izbvirea de patimi, se aseamnKto c
P
u puicii cei mari si cu stilprucu, care au

^^TrrSSâvreisâajungilaaceastâfenci^mâ-
surâ^a^drâdiideafaceminuni

;^^«S
sâ duci via curata, în supunere, ascuHare s> »**»««

patimi, si aticei vei ajunge la nepâtinure, vei ajunge mare

fctor de minuni, asemenea cu cei ce agonesc dracu.

DacâLâ, înainte de a scoate dracii din*?+**££
râti de patimi, vei avea obrznicia si nebuna mdrâznealâ sâ

e rcS Un Dumnezeu ca s-i dea darul de a scoate dracu din

altitl de a face minuni, apoi, prin aceast mindne
v«h

batjocorit de dracul. Dup cum adeverete Sfîntul i dum
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nezeiescul Printe Isaacirul,zidnd: „Cine se roag lui Dum-
nezeu sâ-i dea har i dar s facâ minuni sau sâ izgoneasc
dracu, unul ca acela este ispitit de dracul cel batjocoritor"
(Cuv. 36). Tot acest mare Printe arat c adevraii robi ai
Iui Dumnezeu nu numai c nu îndrznesc s ceara de la
Dumnezeu darul facerii de minuni, ci chiar de li s-ar da acest
dar, din multa lor smerenie, ei s-ar socoti nevrednici de un
dar ca acesta, i ar cere de ia Dumnezeu sâ ia darul de Ia ei
cu struin

!
Cci zice Sfîntul Isaac irul: „Drepii cei ade-

vrai, nu numaic nu poftesc acestea, ci chiar de li s-au dat,
se întorc de Ia elei fac aceasta nu numai de ochii oamenilor,asun ascuns, în sinea lor.C iat un oarecare dintre Prinii
cei Sfini, pentru curirea sa, a luat darde la Dumnezeu, dar
el s-a rugatstruitor la Creatorul ca sâ-i ia darul de la dînsul.
Ba a mai pus i pe ali sfini s se roage pentru dînsul lui
Dumnezeu, ca sâ-i ia darul de la el" (Cuv. 36).

Aadar ascult i înelege câ adevrata robi ai lui Dum-
nezeu, care au avut smerenia ca temelie a vieii lor, nu numaic nu au îndrznit sâ ceara de la Dumnezeu darul facerii de
minuni, ci chiar i atunci cînd li s-a dat un dar ca acesta, ei
s-au întors dinspre eli au rugatpe Dumnezeu cas ia darul
de la ei. i aceasta o fceau acei fericii, de-a pururea pome-
nii drept oamenii lui Dumnezeu, ca nu cumva din pricina
unui dar ca acesta s alunece în prpastia cea fr de fund a
mindnei i din sfini sâ se fac draci ! Ba au fost unii sfini
care, avind darul facerii de minuni, se prefceau c sînt ne-
buni, cum au fost Sfinii Simeon, Andrei i alii, care s-au
fcut nebuni pentru Hristos, spre a batjocori pe dracul mîn-
ctnei i al slavei dearte.

Alii fugeau i se ascundeau de oameni i se luptau cu
sine ca s nu ias prin lume i sâ nu fie cunoscui de câtre
oameni,ca sâ nu-i piardâ slava cea de Ia Dumnezeu, pentru
slava cea de la oameni; unul dintre acetia a fost i Sfîntul
Macarie Alexandrinul (ceteanul), câruia Dumnezeu, pen-
tru viaa sa curat i sfîntâ i pentru marile nevoine pust-
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niceti, i-a dat darul facerii de minuni. El îns mereu fugea

i se ascundea de oameni.Odat au tâbârit asupra lui dracii

slavei dearte, zicîndu-i: „Macarie, dar oare de aceea i-a dat

Dumnezeu darul de a face minuni, ca sâ stai în pustiu degea-

ba? Ce folos vei avea tu i ce plat de la Dumnezeu, dac
dupâ ce ai luat darul de a goni dracii i de a tmdui tot felul

de boli i de neputine, tu stai aici i-i petreci talantul în pus-

tia aceasta ? Au nu te temi câ vei fi pedepsit de Dumnezeu,

pentru câ ai ascuns lumina sub obroc, i nu vrei s-o pui în

sfenic ca sâ lumineze toata casa, precum a poruncit Hristos ?

(Mt. 5, 14). Au fi-ai auzit de porunca lui Hristos care zice:

«Aa sâ lumineze lumina voastr înaintea oamenilor, ca sâ

vadâ ei faptele voastre celebune i sâ slveasc pe Tatl vos -

tru Cel din ceruri»" (Mt. 5, 16).

Acestea i multe altele îi ziceau lui prin minte dracii mîn-

driei i ai slavei dearte, vrînd sâ-1 scoat pe el din limanul

cel linitit al pustiei, i sâ-1 arunce în marea cea tulburat i
plin de valurilerutilor lumii celei deartei înelegtoare.

Dar sfîntul bâtrin, vâzîndu-se tulburat de droaia cea mare a

gîndurilor, se lupta cu elei foarteseîmpotrivea cu smerenia

minii, cu cugetarea la moarte i cu rugciune.

Vâzînd îns câ dracii mereu îl tulbur cu aceste gînduri,

a început apoi a vorbi cu ei i a le zice: „Aici, în acest pustiu,

mi-a dat Dumnezeu darul acesta i aici vreau sâ mor cu el,

cci nu am porunca Domnuluis ies de aici". Dar vâzîndc
nici aa dracii nu-1 las în pace cu gîndurile, ca s-1 scoat în

lume, a deschisua chiliei, s-a culcat jos cu capul în chilie i
cu picioarele afar de prag, i a început a striga câtre draci:

„Daca avei vreo putere i slobozenie de la Dumnezeu, apoi

luai-mâ voi de picioare, trgei-mâ im ducei în lume, câ

Macarie singur, ajutîndu-i Dumnezeu, niciodat nu se va

duce din aceast pustie !". Vâzînd dracii slavei dearte hotâ-

rirea cea tarei smerenia bâtrînului, s-au dusruinaii batjo-

corii (vezi viaa Sfîntului Macarie).

Asculta, frate Ioane, i despre desâvîrita smerenie a Sfân-

tului Sisoe cel Mare, care,dup ce aajuns la mare desâvîrire
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Si s-a învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu, nu cugeta

nimic înalt despre sine ! Ceea ce foarte luminat s-a artat la

sfîritul su, atunci cînd a sosit vremeas treac el ctre Dom-
nul; deci ezînd lîngâ el muli din Prinii pustiei, îndat a

strlucit faa lui ca soarele, iar el le-a zis lor. „Iat, a venitAwa
Antonie", apoi dup puin a adugat: „Iat, a venit ceata

Proorocilor !"
. Atunci faa lui a strluciti mai tare, i iar le-a

zis: „Iat, a venit ceata Apostolilor !".i faa lui s-a fcutalb
i parc vorbea cu cineva. Atunci l-au întrebat bâtrînii: „Cu
cine vorbeti, Printe?". Iar el le-a zis: „Iat, îngerii au venit

sm ia im rog cas fiu lsat puin ca sm pociesc !".

Zisu-i-au lui bâtrînii: „Dar tu nu ai trebuin de pocin.
Printe!". La care a rspuns bâtrînul: „Cu adevrat, num
tiu pe mine de a fi pus început bun !".i au cunoscut cu toii

c este desâvîrit. i iari denprasn a strlucit faa lui ca

soarele i toi s-au temut, iar el le-a zis: „Vedei a venit Dom-
nul i zice: «Aducei-Mi pe vasul alegerii din pustie!». i
îndat i-a dat duhul i s-a fcut ca un fulger i s-a umplut
casa de bun mireasm" (Pateric, Awa Sisoe).

Vezi, frate Ioane, cît de minunat este aezarea cea du-
hovniceasc a sfinilor lui Dumnezeu ? Vezi smerenia desâ-
vîritâ a sufletului desâvîrit ? Sosise sfîritul lui. Toate cetele

cele sfinte i Prea Fericite ale Cerului: Proorocii, Apostoliii
îngerii veniser împreun cu Domnul i Ziditorul lor cas
ia cu eipe cel ceera pe pârnînt, vas al alegeriii îngerîn trup,

iar el, prea fericitulom al lui Dumnezeu, nu cugeta nimicbun
despre sine, se socotea cu totul nevrednicde a se duce cu cei

cereti, i se ruga îngerilor lui Dumnezeu sâ-1 lase puin ca

s se pociascâ. i fiindc btrînii pustiei, cei adunai defa
la proslvirea lui, i-au spusc nu are trebuin depocin,
Ie rspundeac nu se tie pe sines fi pus început bun

!

O ! Mare este comoara cea nepreuit a smereniei sfini-

lor ! Bine a zis dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul, c: „Sme-
renia este acoperârnînt dumnezeiesc, carenuîngduie omu-
lui sâ-sivad isprvile sale" (Scara 25, 27). Vieuise Prea Feri-
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citul Printe peste 70 de ani în pustie; primise de la Dum-
nezeu mare dar de a face minuni i de a învia morii cu cu-

vîntul; avusese mare fericire ca la moartea lui s vie însui

Domnulnostru Iisus Hristos cu toate cetele cereti, iar el, Prea

Fericitulom al lui Dumnezeuse ruga ctre îngeri sâ-1 mai lase

puin cas se pociascâ, fiindc se socotea pe sinec înc nu
pusese început bun

!

Fratele: Prea Cuvioase Printe Stare, dar mai sînt i alte

minuni afar de acelea de la Dumnezeu ?

Stareul:S tii, frate Ioane,c adevratele minuni nu sînt

decît de la Dumnezeu, iarminuni falsel mincinoase sîntde
multe felurii chipuri, care s-au fcuti se fac de ctre oame-
nii cei fermectori i ri, spre a lor venic osîndâ i pieire.

Fria ta n-ai citit în dumnezeiasca Scriptur despre mi-

nunile cele drceti pe care le-a fcut vrâjitorul lui Faraon?

N-ai vzut acolocum aceia au prefcut toiegele lor în bala-

uri? Cum au prefcut apele râului în sînge? Cum au scos

broate în pâmînrul Egiptului (Ieirea 7, 22; 8, 7) ? Dar aceste

nluciri drceti s-au stins i au pierit în faa adevratelor

minuni pe care le-a fcut Dumnezeu prin mina robilor Si:

Moisi i Aaron (Ieirea 8, 18). Apoi, n-ai citit despre vrji-

toarea cea din Endor, care la rugciunea lui Saul, împratul
lui Israel, a chemat din iad un drac în chipul Proorocului

Samuil, spre a înela pe Sauli a.-i aduce pierzarea lui ? (ISam.

2, 8; 7, 19). Apoi n-ai citit în Cronici,c Saul, pentruc a cerut

ajutorul dracilori al vrjitoriei pentru a afla de soarta împ-
riei lui, a fost pedepsit de Dumnezeu cu moartea sa i a

celor trei fii ai si ? (I Cronici 10, 13) . Apoi în FapteleSfinilor

Apostoli, n-ai citit despre minunile cele drceti pe care le

fcea Simon Vrâjitorul (Fapte 8, 9) ? N-ai citit cuvintele Sfin-

tului Apostol Petru, unde arat c acest Simon Vrâjitorul

atîtea minuni drcetifcea în Roma, încît împratul Oaudie
i toicetenii Romei 3. aveau ca pe undumnezeu ? Cci acest

fiu al diavolului fcea cu nlucirile sale de mergea dupâ el o

mulime de ciraci în chipul unor oameni care muriser de
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demult,i el zicea câ prin a sa putere i-a înviat pe acetia din

mori, i tot prin nlucirile drceti, fcea pe oamenii cei

chiopi s umble, pemuis vorbeasc, uneori se fceau cu

dou fete, alteori se prefcea în capr, în arpe, în pasre, se

asemna foculuii în toate chipurile se schimba.

Apoi în faa Sfîntului Apostol Petru i a mulimii de no-

rod a fcut cu nlucire, de a înviat pe fiul unei vduve care

murise de curînd. A spus la oameni sâ-1 taie pe el, câ a treia

zi va învia. i a orbit cu nlucirile sale pe oameni, care în loc

de a-1 tia pe el, au tiat un berbec, pe care Simon, cu vrâjile

sale, îl prefcuse în om. Apoi s-a fgduit la toi cetenii

Romei,c el se va înla la ceri plesnind din mîini a început

a zbura prin vzduh la mare înlime, purtat fiind de necu-

ratele duhuri care slujeau lui.

i apoi, în cele din urm, a fost hjruit i ruinat în fata

tuturor cetenilor Romei, de Marele Apostol Petru, care ru-

gîndu-se Domnuluinostru Iisus Hristos, 1-a pogorîtpe acest

vrjitorvrjma al adevruluii fiu al diavolului dinvzduh,
la pmînt,i râu a pierit (Viaa Sfîntului Ap. Petru, Bucureti,

1905, p. 1233).

Apoi, frate Ioane, n-ai citit în viaa Sfîntului i întru tot

ludatului Ioan Evanghelistul, despre minunile cele mari pe

care le fcea acel pierztor de suflete, marele fermector Chi-

nops, carepetrecea în pustie i-i slujea lui o mulime de draci,

timp de muli ani, i care atîtea semne i minuni drceti

fcea, încît toi îisocoteau ca pe un dumnezeu?
Cci auzind câ dumnezeiescul Ioan Evanghelistul pre-

dica Evanghelia lui Hristos în prile acelea, aîndrznitprea

spurcatul, de a poruncit cu mare mîndrie unui drac slujitor

alsus seducs omoare pe Sfîntul Ioan,i sâ-iduc sufle-

tul la el, pe care drac Sfîntul Ioan Evanghelistul 1-a legat i
1-a trimis la gheen; i ca adaos, vrjitorul a mai trimisi pe

altul, care la fel a pit. Apoi a trimis doi din cei mai vicleni

i a spus ca unuls intre în Sfîntul Ioan, iar altuls rmînâ
afars vad ce vapi acelais vin s-i spun,i vzînd
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c dumnezeiescul Evanghelist pe toi trimiii lui i-a trimis în

gheen, a adunat pe toi dracii si,i pe norii cerului l-au adus

în cetate unde predica Sfîntului Ioan, i acolo a început cu

nlucirile sale a face fel de fel de minuni drceti,i aseluda

c va pierde râu pe Ioan.i a scos dinmare trei draci închipul

unor oameni, care muriser înecai de mult vreme, fiind ei

corâbierii toat lumea uiuridu-se la ei îi cunoscurâi îi soco-

tir drept oameni, iar nu draci, cci aveau chipuri exact ca

ale celor ce muriser . Apoi s-au afundat în maresmaiscoat

i ali draci, în chipul altor oameni înecai; atunci dumne-

zeiescul Ioan Evanghelistul a pecetluit marea cu semnul Sfin-

tei Cruci. Pe vrjitor 1-a prsit puterea drceasc, care îi

slujea, nu a mai ieit din mare, i acolo râu s-a afundat i a

pierit, împreun cu toi slujitorii lui draci. Iarpe cei trei draci

pe care îi scosese din mare în chip de oameni, Sfîntul Ioan

Evanghelistul i-a trimis în gheena,dup stâpînul lorChinops

(Viaa Sfîntului Ioan Evanghelistul, Vieile Sfinilor, sept. 26

de zile, Bucureti, 1901)

Apoi frate Ioane, n-ai citit fria ta despre Gprian, filo-

soful acela din Antiohia Siriei, de pe vremea împratului

Decie, care mai înainte de a crede în Hristos, era mare vrjitor

i fermector, princare a ajunss fie mare prieten al satanei ?

i caredup ce s-a cretinat, singur mrturisea despre el, câ

a vorbit cu satana faa ctre fa, i câ de mare cinste s-a în-

vrednicit de el. Iatâ cuvintele lui: „Sm credei pe nune

frailor, câ eu pe diavolul l-am vzuti prin jertf l-am rugat

pe el i l-am srutat i am grit cu dînsul i cu cei care sînt

împreuna cu el mai mari, i m-a iubit i mi-a ludat îne-

lepciunea mea,iun pîlc de draci mi-a dat spre slujirea mea.

Chipul lui era ca o floare de iarb i capul lui era încununat,

iar cînd se întorcea încoacei încolo se cutremura locul acela

i muliUng scaunul lui erau i stteau cu felurite rînduieli".

Iar meteugurile lui Ciprian cele vrjitoreti erau mai presus

de orice închipuire. Cci i vzduhul se deprinsese a-1 schim-

ba,i vînturi mari a porniti tunete marii ploi mari aducea
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i valurile marii tulbura. Vtmrii rane asupra oamenilor
aduceai spre învtura drceasca foartese nevoiai dte40
de zile postea,dup apusul soarelui mînca, dar nu pîine, nici
alt hran nu primea, ci numai ghinda de stejar. Cu puterea
drceasc, i cu morii din morrrunturi vorbea. Pe muli la
fermecâtoriile saleînva; pe uniia zbura prinvzduh, pe alii
de a înota în luntri, pe norii cerului, pe alii îiînvas umble
peapimuli la dînsul alergauînnevoile lor, fiindc le ajuta

cu drceasca lui putere, de care era plin. Prin farmecele lui,

diavolul s-a prefcut în chipul fecioarei Iustinaiaa a mers
la Aglaid, în chipul ei. Iar Aglaid vâzînd-o, a srit de negrit
bucurie i alergînd la ea a cuprins-o i a srutat-o, zicînd:
„Bine ai venit la mine, prea frumoaso Iustina !". i apoi Ci-
prian a pus pe Aglaidchip depasre, fâdndu-1s zboareprin
vzduh, 1-a trimis Ia casa Iustinei,s zboare prin fereastr în
camera ei ! i chiar Ciprian se fcea de multe ori în chip de
femeie i de pasrei prin farmecele sale a adus mari i grele
ispite peste casa Iustineii asupra casei tuturorrudeniilor i
vecinilor i cunotinelor ei, precum atunci dnd diavolul a
adus ispite mari i necazuri asupra Iui Iov. Cci le omora
dobitoacele lor, pe slugile lor le lovea cuvtmrii pe dînii
în necaznemsurat îi arunca. Apoi a lovitpe Iustina cu boal
grea, îndtzcea la pat,i plîngeamama ei foarte pentru dînsa,
i erau rni în dobitoacele ei i printre slugile ei, încît str-
btuse vestea în toat cetatea despre primejdiile care se ab-
tuser asupra Iustinei

,i aceasta pentruc Iustinaera fecioara
cretina, cu mare fric de Dumnezeu i se împotrivea iui
Ciprian (Vieile Sfinilor, luna oct., 2 zile).

Apoi, frate Ioane, adu-i amintei de cele din viaa Sfin-
tului Leon, Episcopul Cataniei, fctorul de minuni. Multe
se scriu despre acel fermectorcunumele Iliodor, carea între-

cut cu minunile cele drceti i pe Ianis i pe Iamvri, pe Si-

meon Vrjitorul i pe toi fermectorii de pîn la el. Fiindc
acesta avea în el mare putere drceasciera plin de mete-
ugul cel vrjitoresci fermectoresc pe care îl învase de la
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unjidov fermector.A fost trimis la elînmiezul nopiis stea

la mormîntul boierilori i-a spus s se suie acolo pe un stup

i s atepte pîn ce va veni cineva înfricoat la vedere, dar

s nu se team de el, is cear orice va voi. i aa, ducîn-

du-se el dup sfatul acelui jidov fermector,i sfind acolope

un stîlp în cimitir, a venit la el diavolul clare pe un cerb i

1-a întrebat pe el ce voiete i ce-i trebuie de la el ? Iar bleste-

matul Iliodor a zis: „Voiesc s-mi dai orice voi pofti". Iar

diavolul i-a zis: „Devoieti a te lepda de Hristos al tâu, apoi

orice vei cerede la mineîivoi da \"
. Iar ticlosuliprea nebu-

nul Iliodor, foarte s-abucuratde ajutorul primit de la satana,

i din acel ceas a început a face mare râu credincioilor cre-

tini. El îndat s-a lepdat, prin viu grai de Hristos, i atunci

satana, cel ce se artase clare pe cerb, i-a dat lui spre slujire

un drac dintre cei mai puternici lîngâ el,s i sesupuni sâ-1

ajute sâ-i îndeplineasc toate cele dorite de el
.
Inodor foarte

s-a bucurat de ajutorul primitde la satanai fcea râu creti-

nilor nu numai din cetatea i Mitropolia Cataniei, ci i prin

toate oraele i satele din ostrovul Siciliei, multe ruti i
mari fermectorii fcea, dintre care sînt i acestea: Odat,

afUndu-se în tirgul cetii nite femei care mergeau la tre-

burile lor, acestblestemat Iliodor le-a fcut de toat batjocura

lumii, cci nlucirile sale drceti au fcuts curg rîu mare

de ap prin cetate, iar femeile, cas nu li se ude hainele, îi

ridicau cît puteau vemintele în sus, încît li se vedea toat

goliciunea lor i aa toat lumea ridea de ele. Apoi pietrele

i lemnele se prefceau înauri le vindea altora cu mare pre,

i dup ce aceia cumprau, iari le prefcea în pietrei lem-

ne, i aa le fcea mare paguba celor ce cumprau. Pe fiicele

cele deboier i neam marei cinstit, le fermeca i se împreuna

cu ele,i apoi el pe fereastr ieeai pleca de la ele. i pentru

multe rutile sale, fiind urmrit de Ieraclid, voievodul cel

trimis de Constantin, împratul grecilor, dnd acela a venit

în Sicilia i avoit sâ-1 lege i sâ-Iduc în Vizantia sprejudecat

înaintea împratului, el cu farmecele sale a dus pe voievod
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i pe însoitorii si intr-o baiei le-a spus s se spele, iar cînd
aceia au lepdat hainele lor, el intr-o clip de ochi i-a dus Ia

arigrad goi, înaintea împratului, iar împratul, vâzînd
aceast batjocur, a dat ordin ca îndat s i se taie capul ! Dar
el, cerînd un pahar deaps bea, a intrat în pahar ca.omusc
i într-o clip s-a întors în cetatea Cataniei din Sicilia Italiei.

i a doua oar fund prins i legat, cînd a voit sâ-i taie capul,
s-au artat pe urmelor lui dou sfere care zburau în sus pe
acoperiul casei i l-au desfcut i de acolo a zburat bleste-
matul Iliodor i s-a fcut nevzuti aa într-o clip de vreme,
iar s-a aflatîn Siciliai fcea mai departesemnelei minunile
sale drceti. Apoi a îndrznitprea spurcatuls intre în Bise-
rica lui Hristos,s fac mare sminteal cretinilor din biseric
cu farmecele saleis batjocoreasc Prea Curatele Taine ale
Domnului nostru Iisus Hristos. Darprinzîndu-1 Sfîntul Leon,
Episcopul Cataniei, care slujea atunci Sfîntai dumnezeiasca
Liturghie, 1-a legat pe el cu omoforulsui a poruncit oame-
nilor care erau acolo în biseric sâ adune lemne multe i s
fac un foc mare; iardup ce focul s-a aprins cu toat puterea
lui, Sfiritul Leon, de fa cu mulimea cea mult a credin-
cioilor care priveau, a intrat cu el în vpaia focului i nu a
ieit de acolo pînâ ce fermectorul cel blestemat nu s-a fcut
prafi cenu. Iar fierbineala focului nici de vemintele Sri-
tului Leon nu s-a atins (Vieile Sfinilor, 20 februarie).

Acestea i le-am adus aminte, frate Ioane, de prin Vechiul
Testament, de prin faptele Sfinilor Prini, ale Sfinilor Apos-
toli; dar sâ nu crezi fria tac numai atuncise fceau minuni
drceti i fermectorii. Ccidup cum i-am spus la început,
pînâ la sfîritul lumii satana i îngerii lui nu vor înceta de a
amgii de a înela lumea cu minunile ceie drceti, care nu
sînt minuni, ci nluciri i înelciuni de ale satanei.

Despre acest lucru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a
înuinat pe noi, zidnd: „în vremile cele de apoi, se vorscula
hristoi i prooroci mincinoi i vor face semnei minuni mari
ca sâ amgeasc de ar putea i pe cei alei" (Mt. 24, 24).
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înc i Marele Apostol Pavel, ne arata nou,cînainte de

sfîritul lumii va veni Antihrist - omul pcatului i fiul pier-

zrii, care se va împotrivi lui Dumnezeu i se va înla mai

presus de ce este i îi va zice sfînti dumnezeiescicare prin

lucrarea satanei va veni cu tot felul de puteri i de semne i
de minuni mincinoase (II Tes. 2, 3-9).

Si Sfîntul Andrei al Cezareiei, în Tîlcuirea Apocalipsului,

zice: „Antihrist va îngrozi lumea cu minunile sale blestemate

i drceti" (Tîlc Ap. ( cap. 10).

Aadar, frate Ioane, înelege i ine minte cele ce auzi,c
atît Antihrist cîtiînaintemergâtorii Iui: proorocii mincinoi

i hristoii cei mincinoi, prin lucrarea i puterea satanei, au

sâ fac minuni i semne mari, îndt de ar fi cu putina; sâ înele

chiar i pe cei alei. Apoi sâ mai tii frate Ioane,c prin aceeai

putere drâceascâ i vrjitoreasca yoghii indieni fac astzi

multe semne i minuni diavoleti, prin care uimesc i am-
gesc pe cei neîntemeiai în adevrata credin ortodoxa.C
aceti yoghi, prin inspiraia duhurilor celor viclene, ghicesc

faptele oamenilor, pot face descoperiri de la distan, mut
obiectele de la locurile lor, provoac fenomene de „materia-

I i /Ari", merg prin foc i nu se ard, se înal în vzduh, stîmesc

creterea unui pom în cîteva ore, fac sâ înverzeasc un pom
uscat, i cîtei mai cîte semne nelmurite, care propriu-zis,

nu sînt minuni, c lucruri de vrjitorie sataniceascâ, despre

care Hristos ne-a prevenit pe noi cu destula grij, ca sâ ne

ferim (Mihai Urzica, „Minuni i false minuni'', Bucureti

1940, p. 54, reeditare Ed. Anastasia, Bucureti, 1993-n. red.).

înc sâ mai tii, frate Ioane,i despre mincinoasele i falsele

i n inuni pe care le fac spirititii prin lucrarea i prin mijlocirea

•curatelor duhuri. Câci acetia, depârtiridu-se de la darul

hi Dumnezeuide la adevrurile de credin cele dreptmari-

I h\re, iau aminte la duhurile celeîneltoare,dup cum des-

I
ire acetia au proorocit Apostolii, zidnd: „în vremile cele de

. 1
1 >oi se vorîndeprta unii de la credin, luînd aminte la du-

hurile cele îneltoarei la învturile drceti" (I Tim. 4, 1).
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Prin ajutorul i înelciunea ciracilor crora le slujesc, spiri-

tini au ajuns sâ fac o mulime de minuni i de nluciri sa-

taniceti, dintre care sint i acestea:

1. Fac sâ se mite corpu.rile grele prin contact direct, fr
de nici o sforare omeneasc; de exemplu: paharul, ua se
mic singure;

2. Fenomenele de presiune, adic producerea de lovituri

sau simple atingeri de corpul nostru sau în genere, orice fel

de lovituri pe cale nevzut, precumi produceri de sunete
în aceeai msur;

3. Alterarea greutii corpului: prin anumite procedee
psihice, diferite corpuri pot aeveni uoare sau mai grele; în
anumite împrejurri, greutatea lor devine atît de mare încît

nu pot sâ fie urnite din loc. Asemenea cazuri se pot întîmpla
i cu anumii oameni cu înclinri mediumnice;

4. Micri de obiecte grele, aezate la o oarecare distan
de medium, i deci, produse fr nici un contact asupra lor;

5. Ridicarea de obiecte grele deasupra pâxruntului, prin
puteri nevzute;

6. Ridicarea de la pmînt a unor corpuri omeneti, cu
plutirea lor în vzduh. W. Crookes a menionatc a constatat

personal trei asemenea cazuri de înlare în aer;

7. Micri independente de mici obiecte, fr contactul

nimnui. Apariii luminoase;

8. Apariii de mîini luminoase printr-o proprie luminozi-
tate sau vizibilitate la lumina obinuit;

10. Scrierea direct i fr intervenia nimnui, în unele
edine. Comunicrile ce se transmit de spirite sînt scrise di-

rect, frâ ca nimeni sâ ating condeiul;
11. Forme i figuri de vedenii;

12. Cazuri particulare de fenomene, din care se deduce
aciunea unei inteligene exterioare;

13. Manifestri diferite într-un caracter mai complex de
semne (Mihai Urzic, op. cit., p. 29).

Iat, frate Ioane, cîte minuni fac dracii spirititUor care le

slujesc. Daca diavolul, cu îngduina lui Dumnezeu, numai
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cu unghia poate sâ întoarc pmîntul pe cealalt parte (Viaa
(

Sfîntului Serafim de Sarov), i toate averile dreptului Iov i

toi copiii într-un ceas i-a pierdut i cu foc din cer a ars tur-

mele iui, apoi de greutate este la els mute obiectele i lucru-

rile mai grele de la un loc la altul, spre mirarea spirititUor,

care casc gura la Ciprian,c i sunetele le fcea el cu putere

drceasc, cînd era el fermector, înainte de a crede el în

Domnul Hristos, apoi ce greu îl este diavolului sâ produc

sunetei lovituri în faa spirititilor celor înelat! de el ? Dac
Sfintul Averchie, Episcopul Terapoliei, mare fctor de mi-

nuni, a pus pe nite draci sa duc o capite idoleascâ din

Ieropilis, pînâ în Italia, peste mri i âri, apoi ce greutate este

dradlor sâ mute din loc în loc diferite obiecte i sâ le fac mai

grele sau mai uoare cu nlucirile lor ca sâ înele pe cei neîn-

temeiai în dreapta credin ?

Dac ai vzut în cele de mai sus istorisite c marii ferme-

ctori: Simon, Chinops i Iliodor zburau prin vzduh si într-o

clip de vreme veneau peste mri i ri, prin slujirea necu-

ratelor duhuri, apoi, ce greutate este unui dracsâ ridice obiec-

tele spirititUor i pe unii oameni prin vzduh, la înlime?

Dac dup mrturia marelui Apostol Pavel care zice: „însi

satana se preface în înger de lumin" (H Cor. 11, 14-15), apoi

ce greutate este dracilor, celor ce slujesc spirititUor de a se

preface în apariii luminoase, de a le arta mîini luminoase

i alte nluciri în chip de lumin ?

Dac dup cum i-am artat în cele despre vedenule de

la draci, acetia se prefac în chipul lui Hristos, al Maieu Dom-

nului, al îngerilor, al sfinUor i în orice alt chip, apoi ce gre-

utate au dracii de a se preface la mediumul spirititUor în

acestefee cereti spre a-i înela si a-i duce la pierzare ?idac
dup mrturisirea dumnezeietii Scripturi i a învturii

SfinUor Prini, Antihrist cu slujitorii lui. Ia sfîritul lumii va

face semne marii minuni cu puterea satanei care va fi în el,

încît va izgoni toat lumea cu puterile sale drceti; i daca

dup cum arat Sfîntul Efrem irul si Sfintul Ipolit al Romei
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i ali Sfini Prini, Antihrist va muta munii din loc i
ostroavele marilor, va merge pe deasupra apelorca pe uscat,

va vindeca multe feluri de boale, va lumina orbii, va învia

morii i alte mari semne va face cu nlucirile sale (Sfiritul

Omului, Ed. Schitul Darvari, Bucureti, pp. 123-149), apoi cîtâ

copilrie i cîtâ nebunie i neîncredere în dreapta credin
arat cei care cred în jucriile dracilorinlucirile care se arat
spirititiior i le socotesc pe ele minuni adevrate? Si dac
acum cred în aceste nluciri, cum aus stea atunci întemeiai
în adevr, cînd însui balaurul cel mare va îngrozi toat lu-

mea cu nlucirile sale?

Dar, frate Ioane, nou nu ne este vorba nici de spirititi

i de yoghii indieni care slujesc dracilor, ci i de toi aceia care

seocup cu aa-zise tiine oculte, precum sînt spiritualitii,

hipnotitii, magnetitii, teozofii i cei ce se ocup cu magia
alb i cu magia neagra, cu autosugestia, chiromania i cu
toi cei de acest fel, cci i acetia toi o soarta vor avea cu
fermectorii i cu mincinoii prooroci în Ziua Judecaii de
Apoi, fiindc toi acetia s-au abâtut de la calea adevratelor
minuni, cele fcute de ctre Dumnezeu Domnul i Mîntui-
torul nostru Iisus Hristos i de toi sfinii lui Dumnezeu i
prin false mijloacei prin nlucirile sale drceti se prefac a

fi fctori de minuni, spre a înela pe cei nelmurii i neîn-

temeiai în adevrul Evangheliei lui Hristos. Cci nu prin
ispitirea lui Dumnezeu i prin iscodirea puterilor puse de
Dumnezeu în om se poate provoca producerea minunilor,

ci prin rugciunea cea cu credina neîndoitâ ctre Dumne-
zeu, i prin ajutorul i lucrarea Sfîntului Duh, se pot face

ADEVRATE MINUNI (M. Urzica, op. cit., p. 75).

Fratele: Prea Cuvioase Printe Stare, din cele ce mi-ai
spus pînâ aici, eu am înelesc sînt mai multe feluri de mi-
nuni falsei mincinoase. Pe unele le fac vrjitorii, fermectorii
i deseîntâtorii i yoghii indieni prin mijlocirea i ajutorul

dracilor, pe altele le fac cei cu tiine oculte, precum sînt spiri-

titii, spiritualitii, teozofii, hipnotitii, cei cu magia neagr
sau alb, i alii de acest fel, i minunile acestora sînt false,
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pentruc nu se facdup rînduiala adevratelor minuni, ci prin

mijlocirea necuratelorduhuri, sauprin ispitirea lui Dumnezeu

i prin ispitirea i folosirea puterilor celor puse de Dumnezeu

în om. Dar eu, pentru am putea lamuri i pentru ca s pot

lmuri i s deosebesc adevrul de minciun, a vrea sâ tiu

care este semnul adevratelor minuni de la Dumnezeu?

Stareul: Frate Ioane, sâ tii fria tac minunile cele ade-

vrate se deosebesc de cele rnincinoasee printr-oseam de

condiii, dintre care sînt:

1. Sâ fie vrednice de numele lui Dumnezeu i sâ ne cu-

prinse în Sfinta Scriptur i în Sfinta Tradiie.

2. Sâ seproduc cu mijloacele cu care s-au produs minu-

nile Mîntuitorului i ale sfinilor Lui.

3. Sâ nu se tgduiasc unele pe altelei s nu se opunâ

unele altora.

4. Sâ nu se contrazic cu Sfinta Scriptur sau cu Sfinta

Tradiie.

5. Sâ se urmâreascâ rnîntuirea sufletului omenesc.

6. Sâ aduc folos i spor vieii sufleteti, nu morii i

pcatului.

7. Sâvîritorul minunii sâ griasc numai adevrul, sa

duca o via fr de pat i sâ nu urmreasc interese per-

sonale cu scopuri egoiste.

8. Sâ îndrepte moravurile la cei ce vd minunea.

9. Sâ poarte în ele sigurana i puterea duhului lui

Dumnezeu.
?

10. Sâ dovedeasc lucrarea proniei lui Dumnezeu (inva.

de Cred. Ort., Bucureti, 1952).

Toate minunile cele adevrate se pot face numai in nu-

mele lui lisus Hristosi prin Biserica lui Hristos, cci Bisenca,

dup mrturia Marelui Apostol Pavel, este: „Stîlp i temelie

a adevrului" (I. Tim. 3, 15). Ea ine canonul neclârrnat al

adevrului (Sf. Irineu, Contra tuturor ereziilor). „Unde este

Biserica, zice Sfintul Irineu, acolo este Duhul lui Dumnezeu,

acclo este i Biserica cu tot Harul, iar Duhul este adevrul

(I Tim. 3, 15).
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lata, frate Ioane, acestea sînt cele adevratei principale
semne pentru a cunoate cineva deosebirea dintre minunile
cele adevrate i minunile cele false i mincinoase.

Deci, ine minte bine aceste lucruri, câ de marenevoie este
a le cunoate pe acestea nu numai Preoii i clugrii, ci i toi
bunii cretini, spre a nu se rtci ei de la adevr, mai ales
acum, cînd se apropie vremea mincinoilorproorocii a mi-
nunilor fcute de ei cu nlucirile de la draci.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, v mulumesc din suflet câ
m-ai lmurit i în aceasta privin. Cu mila Domnului, darul
Prea Curatei Sale Maici i rugciunile Prea Cuvioiei Voastrem voi sili eu, pctosuli nemernicul,s nu uit cele ceam înv-
at i voi cuta i s le urmez dup slaba mea putere.

Stareul: Dumnezeu sâ-i ajute, frate Ioane, Ia tot ce gîn-
deti spre bine, dars fii cu luare-amintei cu trezvieîn toat
vremea, câ potrivnicul nostru, diavolul, ca un leuumbl câu-
tînd pe cines înghit (I Petru 5, 8) . Struie dtmaides în sfînta
rugciune, nu oarsi citirea crilor sfinte, ci ai srijâ de pri-
veghere, de înfrînare i ori de cîte ori vei simic vrjmaul
începe sâ te tulbure cu gîndurii nedumeriri, vino i te spove-
dete, ca s te sftui cele spre zidire.

^
Nu uita Sfînta Scriptur, care zice: „Frate pe frate ajuto-

nndu-sei sfâtuindu-se, sînt ca o cetate întrit i ca o împ-
rie nebiruit" (Pilde 18, 19).

Cu aceste spuse, frate Ioane,s încheiem vorbirea noastr
cu ajutorul lui Dumnezeu. Iatâ câ ia biserica s-a terminat
Acatistul i toac pentru Sfînta Liturghie. Vorba noastr de
dup utrenie i de pînâ acum s-a întins peste cinci ceasuri,
numai de ar da Domnul s-i fie de folos. Sâ mergem i noi
la Sfînta Biseric.

Fratele: Blagoslovii sim iertai, Prea Cuvioase Printe,
pe nune pctosul, c v-am fcut atît de mare osteneal cu
întrebrile mele. Vin i eu îndat la Biserica.

Stareul: Dumnezeus te ierte, frate Ioane, is te milu-
iasc I Mergi în pace

!
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Ce sînt visele, vedeniile, nlucirile, descopeririledumnezeieti, strâ-

vederea i menirea • Visurileiaezarea omului • Cum scpm de

înelciunea visurilor • Ce spun canoanele despre visuri • Cine are

vedenii i descoperiri • Despre semnele darului t semnele îne-

lciunii • Cum se cunosc vedeniile i descoperirile dumnezeieti.

„Cine crede în visuri, acela este cu totul

neiscusit, iar cine nu le da nici o crezare,

acela estefilosof (Scara 3, 28)-

Fratele: Blagoslovii, Prea Cuvioase Printe Stare

!

Stareui: Dumnezeus te blagosloveasc, frate Ioane, dar

unde mergi i ce faci?

Fratele: Am venit numai pînâ aici, Prea Cuvioase Printe,

cciam socotit câ astzisîntei mai liber, fiindc este isrb-

toare, i slujba Bisericii s-a terminat. De aceea v-a ruga,dac

1 iu va suprai, s-mi îngduii mie
pctosului sâv mai în-

treb despre multe lucruri de careamnevoie sâmâ lmuresc.

Stareul: Ce doreti sâ mai tii, frate Ioane, i care-i mai

sînt nedumeririle friei tale ?

Fratele: Mi-aduc aminte, Prea Cuvioase Printe, câ in sta-

turile pe caretni le-ai dat data trecut, de multe on m-ai

fcut atent sâ nu cred în visuri în vedeniii în alte nâluan

119



parjn-teie cleopa

de acest fel îns pîn acum nu m-ai lmurit si nu mi-ai spus
clar ce sînt visurilei vedeniile cele buhei cum sînt cele rele ?

De aceea va rog de data aceasta. Prea Cuvioase Printe, sam lmurii dt de puin asupra acestor lucruri.

Stareul: Dar pentru ce vrei s tii numaidecît aceste lu-

cruri, frate Ioane ?

Fratele. Iat pentru ce. Prea Cuvioase Printe: de la o vre-

me încoace eu am începuts visez visuri foarte minunate. Mi
se parecm vd într-obiseric foartefrumoas, împodobit
cu policandre i cu sfenice de aur cu catapeteasm prea mi-
nunat i cu fel de fel de picturi pe perei. în Biseric parc
vd preoi îmbrcai cu veminte prea frumoasei strlucite.
Uneori parcm vd în Sfîntul Altari Preoii aceiam bla-

goslovesci îi aud dntînd dntâri duhovniceti cu glasuriprea
minunate. Si ceea ce este de mirare, ec i aceasta o viseznu
numai cîndm aflu în somn greu, ci i cînd aipesc abia i sînt

aproape treaz. Oare, Prea Cuvioase Printe, este bine s soco-
tesceu c aceste visuri ar fi bune ic ele ar fi de la Dumnezeu ?

Stareul: Pentru a te lmuri, frate Ioane, asupra celor ce
aism întrebi, îi voi rspunde la întrebarea de mai înainte
despre vise, vedenii i nluciri, deoarece pîn ce nu vei ti
bine ce sînt acestea i care este deosebirea dintre ele, nu vei

putea înelegedac este bines socoteti adevrate viselepe
care spuic le ai.

FrateleV rog s-mi spunei, Prea Cuvioase Printe, în
scurt, ce sînt visele ?

Starefuh Visul, frate Ioane, nu este altceva decît o micare
a minii noastre în vremea somnului (Scara 3, 22).

Fratele: Dar vedeniile ce sînt, Prea Cuvioase Printe?
Stareul: Vedeniile, frate Ioane, sînt nite artri primite

aievea, darctre ochiul minii, fie în stare de funcionare nor-
malaa organismului, fieînsomn deplin, sau numaipejum-
tate, fie în stare de rpire sau uimire.

Fratele Dar nlucirile ce sînt, Prea Cuvioase Printe?
Stareul: Nlucirile, frate Ioane, nu sînt altceva decât nu-
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mai o amgire a ochilor, dnd mintea doarme,sau iari: nlu-

cirile sînt vederea unui lucru care nu exist (Scara 3, 23).

Fratele: Eu, Prea Cuvioase Printe, am auzit pe muli vor-

bind despre descoperiri.V rog s-mi spunei i mie ce sînt

descoperirile i care este deosebirea între descoperiri i vedenii ?

Stareul: Frate Ioane,descoperirea estecevamai mult decît

vedenia, fiindc vedenia arat omului oarecare tain, pe cînd

descoperirea arat omului lucruri mai adînci decît cele ce se

vd. Astfel, vedemc Sfîntul Ioan Teologul numete minuni

cele ce le vede în Apocalipsâ (descoperiri)i netiind ce sînt,

i le descoper îngerul care îi arat descoperirea: „Pentru ce

te-ai mirat ? Eu îi voi spune taina femeii i a fiarei care o ine

pe dînsa i care are apte capete i zece coame" (Apoc. 12,

7). Iat ce zice i Sfântul Macarie: „Alta este vedenia i alta

luminareai descoperireaic este simirei c este vedenie

i este luminare i cel ce are luminarea este mai mare decît

cel ce are simirea (adic dedt cel ce vede ceva închip simit),

fiindc i s-a luminat mintea lui si a luat ceva mai mult ded
cel ce are numai simirea, deoarece i s-a dat darul nu numai

de a vedea, cii de a înelege cele ce a vzut" .i iari, artând

c descoperirea este mai mare decît vedenia, zice: „Ins alta

estedescoperirea, cci prin ea se descoper sufletului lucrun

mari i taine ale lui Dumnezeu".
Fratele: Am mai auzit. Prea Cuvioase Printe, despre da-

rul strâvederii, deciv rog s-mi spunei ce este strâvederea

i prin ce se deosebete ea de vedenie i de descoperire?

Stareul: Strâvederea, frate Ioane, este mai mare decît ve-

denia,dar mult maimic decît descoperirea si proorocia Cel

ce are darul strâvederii, vede ca i cum ar fi de fa, lucruri

care se petrec departe, adicâ tie ce se petrece foarte departe

deel, de pild: dac vine cineva la dînsul sau dac nite ruf-

ctori omoar pe un om undeva departe i altele asemenea.

De asemenea, cel ce are darul strâvederii poate cunoate tai-

ne ascunse în adîncul inimii altuia. Deci, mai mare dar este

acesta, decît cel ce are vedenia, pe care numai o vede, dar nu
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o înelege, însâ este mai mic dedt cel ce are darul proorociei
Si al descoperirii. Cad cel ce proorocete nu tie numai cele
ce se fac în acest ceas undeva departe, ci vede si pe cele ce au
sâ se întîmple în viitor, peste sute si mii de ani. Iar cel ce are
descoperirea, iari vedei înelegemari taine dumnezeieti.

Fratele Dar menirea ce este, Prea Cuvioase Printe? Cad
am auzit pe unii ca i aceasta este un dar de la Dumnezeu.

Stareul: Menirea, frate Ioane, este i ea o ramura a pro-
orodei, dar despre cele mai de aproape, ca i strâvederea,
deoarece cel ce are acest dar spune cele ce au sâ se întîmple
încurînd.

Fratele: Va mulumesc cu toata smerenia, Prea Cuvioase
Printe, ca m-ai lmurit aa, pe scurt, ce sînt visele, ce sînt
vedeniile, nlucirile, descoperirile, proorociile*, strâvederea
i menirea. Despre unele din acestea. Prea Cuvioase Printe,
aîndrzni sa va cer lmuriri mai pe larg. în primul rînd v-a
ruga sa-ml spunei cum poate omul cunoate daca visul lui

este de la Dumnezeu sau de la drad ? Fiindc muli oameni
au fost înelaii dui la pieire, Sncrezîndu-se prea tarei prea
repede în visele lor.

Stareul: Bine ai fcut, frate Ioane, câ te-ai gîhdit sâ puii
aceasta întrebare, câ de mare trebuina este a cunoate cum
se deosebesc visele bune de cele relei pierztoare.

în primul rînd îi voi aduce mrturia Sfintului Diadoh al

Foticeii, care înva destul de desluit despre deosebirea vise-
lor, zicînd aa: „Visele care sînt trimise sufletului din iubirea
de oameni a lui Dumnezeu sînt mrturii îneltoare ale unui
suflet sntos. De aceea, ele nu trec de la o înfiare la alta,

nid nu îi\grozescsimirea, nid nu aduc rîsul sau plinsul deo-
dat. Ci se apropie de suflet cu toata blîndeea duhovniceas-
ca. Dup aceea, i dupâ ce s-a trezit trupul dinsomn, sufletul
cautâ cu mult dor sâ se prelungeasc lucrarea visului. Dar
în nlucirile aduse de la drad, totul se întîmplâ dimpotriv.
FJe nu rimîn nid la aceeai înfiare, nici nu se arat mai
mult vreme într-o forma netulburatâ. Cci ceea ce nu au
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dracii de voie liber, ei împrumuta numai din dorina de a

amâgi i asta nu poate sâ-iîndestuleze pentru mult vreme.

De aceea ei spun lucruri mariiamenin cumplit, luîndu-i

adesea chipuri de ostai. Iar uneori seibucura câ ai cunoscut

videugurile lor.

De aceea, vazSndu-i adeseori chiar i în visuri, îi înfurie

grozav . Darse întîmplâ uneori câ visele bune nu aduc bucu-

rie sufletului, d aeaz în el o întristare dulcei lacrimi fârâ

durere. Iar aceasta se îhtîmplâ celor ce au înaintat mult în

smerenia cugetrii" (Filoc., voi. I-, p. 350). i dupâ ce arata

aceast deosebire, Sfîntul Diadoh adaug, zidnd: „Am artat,

precumam auzit de la cei ce au fcut experien, deosebirea

dintre visele cele bunei cele rele. Desigur câ aceasta deose-

bire este precisa. Dar seîntîmplâ ca sufletulîntrunindu-se pe

nesimire, din pricina câ este furat de vreun gînd Oucru de

care cred câ nimeni nu este cruat) nu mai poate distinge

preds si crede celor care nu sînt bune" (Filoc., voi. I., p. 350)

.

Iar fiindc sînt vise carevin omuluinid de la Dumnezeu,nid

de la diavol, ce se nasc din reaua înelare a sufletului i din

neînfeingerea de la mîncareibutura, despre acest fel de vise

Sfîntul Diadoh zice: „Ond mintea noastr înoat în valurile

buturii nu numai câ vede în somn cu patima chipurile cele

zugrvite de drad, di plsmuiete în sine anumite vederi

frumoase i îmbrieaz cu foc nlucirile sale ca pe nite

amante. Cci, mfierbîntîndu-se mdularele salece servesc la

împreunarea trupeasca de cldura visului, mintea este silit

sâ-i înfieze vreo umbra a patimii" (Filoc., voi. I, p. 350).

Fratele: Dar poate oare omul, Prea Cuvioase Printe, sâ-i

cunoascâ aezarea sufletului sâu din visele care se mica în

sufletul lui în vremea somnului ?

Stareul: Da, frate Ioane, de va fi omul înelepti cu lua-

re-aminte, poate sâ-i cunoascâ aezarea sa sufleteasca din

visele pe care le are în vremea somnului.

Lucrul acesta îl arata luminat Cuviosul Printe Nichita

Stitatuli Studitul, care în aceast privina zice aa: „Este cu
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putina sîrguitorului sâ priceap din visuri micrilei ae-
zarea sa sufleteasca i sâ se îngrijeasc pentru aezarea sa
pentru câ micrile trupului i nlucirile minii sînt dup
aezarea sa cea dinluntru i dup grijile lui". Deci, dac
cineva îi are sufletul iubitordematerie i de dulcei, mintea
lui nlucete câtiguri de lucruri i împleticiri ptimae, din
care, spurcîndu-se, vine i pîngrirea trupului. Dac este

lacomi iubitor de argint vede numai aur pe care îl încearc
i îl înmulete cu dobînzile i îl pune în vistierii i eleU osîn-
desc ca pe un nemilostiv.

'

Dac este întors si pizmâre se vede urmrit de fiarei de
tîrîtoare veninoase i este cuprins de frici de temere. Dac
este îngîmfati cu mrire deart, nzuiete bune aezri ale

norocului, scaune înalte de stâpînire i cele ce înc nu sînt le

socoate ca i cum ar fi adevrate. De este rrundru i plin de
fuduliese vede purtat în cru strlucit,c are aripi i zbo-
ruri prin vzduh i câ toi tremur de stâpînirea lui.

Deci totaa i iubitorul de Dumnezeu, fiind iubitor spre
svîrirea faptei celei bune i drept întru nevoinele blago-
sloveniei i curat de materie avîndu-i sufletul, vede în som-
nuri împlinirea lucrurilor ce vorsâ fiei descoperirea vederi-
lor celor înfricoatei pururea rugîndu-se, arepanic aeza-
re a sufletului i a trupului, iar deteptîndu-se din somn, îid seama câ pe faa lui are lacrimi, iar în gur vorbirea cea
ctre Dumnezeu.
Dup ced aceast lmurire, acelai CuviosPrinte adau-

g despre visuri, zicând: „Din cele artate mai sus - zice el -

unele sînt ale celor materialnici i iubitori de trup, al cror
dumnezeu le este pîntecelei ocara saiului, iar mintea întu-

necat de viaa cea lenevoasâ i robit de patimile pe care le

nlucesc i îi joaca dracii, iar altele sînt ale sîrguitorilori ale

celor ce-i curesc simurile sufletului i facerile de bine pe
care le vd, sînt îndemn spre lucrurile cele dumnezeieti i
spre sporire, iar altele sînt ale celor desâvîrii pe care le lu-
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creazâ dumnezeiescul Duhi ei s-au unit cu Dumnezeu prin

sufletul cel de Dumnezeu cuvînttor.".

Fratele Prea Cuvioase Printe, ascultind cu atenie cuvin-

tele Prea Cuviosului Nichita Stitatul,am îneles destul de clar

câ: atît cei sporii în fapt bun, cît i cei ptimai, de vor fi

cu luare-aminte la aezarea lor trupeasc i sufleteasc, vor

putea cunoate din visurile pe care le au buna lor aezare i -

patimile care îi lupt i-i stâpînesc.

V-a ruga, Prea Cuvioase Printe, s-mi spunei dac smt

i ali Sfini Prini care vorbesc despre acest lucru.

Stareul: Un alt Printe, frate Ioane, care, ca i Cuviosul

Nichita Stitatul, vorbete despre aceasta, estedumnezeiescul

i Sfîntul Printe Maxim Mrturisitorul care, arâtînd câ omul

poate sâ-i cunoasc sporirea i cretere - ir n.-p.nimire

prin micarea visurilor sale, zice: „Cînu sufletul începe i

simte sntatea sa proprie, începe sâ-i vad-> >i nlucirile din

visuri ca pe nite lucruri dearte, care nu-1 mai tulbur .

Apoi, arâtînd i cele despre patimi i despre cunoaterea

creterii acestora prin visuri, zice: „Cînd crete pofta, minea

îi nlucete materia plcerilor sale în vremea somnului, iar

cînd crete iuimea, vede lucruri pricinuitoare de fric. Iar

patimile le facscreascâ dracii necurai, luînd în spnjin negri-

ja noastri totce le întrit. Le micoreaz îns Sfinii îngeri,

mieîndu-se spre lucrarea virtuilor".

Mai sînt, frate Ioane, pe la Sfinii Prini imulte alte înv-

turi despre visuri . Eu acum îi voi mai aduce omrturie de

la Sfîntuli dumnezeiescul Printe loan Scârarul, despre vise-

le care se întîmplâ noilor începtori din mânâstiri: „Cînd noi,

zice, prsim casele noastre i rudeniile pentru Domnul i

începem ovia înstrinat din dragostepentru Dumnezeu,

atunci dracii se silesc sâ ne tulbure pe noi prin vise, arâtîn-

du-ne rudeniile noastre cum plîng sau se afl la închisoare

pentru noi sau sufer alte necazuri. De aceea, cel ce crede în

visuri, este asemenea omului care alearg dup umbra sai
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se silete s-o prindâ !". Apoi adaug: „Dracii slavei dearte
siht ni^te prooroci £n visuri; fiind istei, ei asemuiesc lucrurile

viitoare din împrejurri i apoi ni le vestesc noua" c se vor
împlini, noi sâ ne mirami sâ neînlm cu gîhdul, cai cum
om fi ajuns la darul neptimiriii al ptrunderii în lucrurile

viitoare. Cine îi crede pe draci se crede pe sine prooroc, îns
cine îi dispreuiete, acela îi dâ seama câ diavolul totdeauna
este mindnos

!
Ca duh, el estei vede celece se petrec în afara

vzduhuluii observînd, de pild, ca cineva moare, prezice
prin vis celor uuratici lucrul acesta. Cu de la sine putere,
dracii n-au nici o cunotin pentru cele viitoare, dar se tie
c uneori i dracii pot prezice moartea" (Scara 3, 23).

Fratele: Din cele ce mi-ati spus, Prea Cuvioase Printe, în
legtur cu visele, am înelesc este foarte primejdios a se
încredina omul în visele sale, de aceea dracii pe muli îi în-
eal prin vise. De aceeav rog, Prea Cuvioase Printe, s-mi
spunei: ce trebuie sa fac omul pentru a scpa de vise?

,
Stareul: Frate Ioane, cas aib omul mintea i inima lu-

minatei neîrielate de nlucirile visurilor celor îneltoare,
precumi de toate nlucirile aduse de draci, fie în somn, fie
în stare de veghe, trebuies se sileasc s-i agoniseasc cele
doua fapte mari i cuprinztoare: Dragostea i înrrtnarea.

Acest lucru îl înelegem noi din învtura despre visuri
a Sfintuluii dumnezeiescului PrinteMaximMrturisitorul,
care zice aa: „Unii spun câ dracii atingîndu-se în somn de
anumite pri ale trupului, stîmesc dorina i aa se ivesc
nluciri. Alii, iari, spunc patima care domnete în dia-
volul cel ce se apropie denoi sumeate patima, iaa se aprin-
de sufletul spre gîndiri, aducxnd mai înainte formele prin
amintire; de asemenea, despre alte nluciri care le ptimesc,
unii spun într-un fel, alii în alt fel. Dar în nici unul din modu-
rile amintite nu pot dracii s mite nici un fel de patim, dac
se gsete în suflet dragosteai înfringerea, fie câ se afla trupul
în stare de veghe, fie în stare de somn" (Filoc, voi. H, p. 73).

126

DESPRE VISE SI VEDENII

Fratele; Dar oare, Prea Cuvioase Printe, nu este bine a

crede nicidecum în visuri i ce spun Sfinii Prini despre

credina' în vise?

Stareul Ca sâ te lâmureascâ despre acest lucru, frate Ioa-

ne, cred câ este îndeajuns s-i aduc una din mrturiile Sfin-

tului Ioan Scârarul, care în aceast privina, zice aa: „Cine

crede în vise, acela este cu totul neiscusit, iar cine nu le dâ

nici o crezare, acela este filosof".

Deci, sâ crezi numai în visele care îi vestesc ie muncai
judecat, iar dac te duc la deznâdjduire, acelea sînt de la

draci" (Scara 3, 24).

Iar Sfîntul Diadoh al Foticeii, în privina aceasta ace aa:

„Ajunge la, sau pentru sporirea la o cât mai înalta virtute, sâ

nu ne încredem în nici o nlucire. Cci visele sînt de cele mai

multe orichip al gîndurilor, sau, precumam zis, batjocuri ale

dracilor" (Filoc, voi. I, p. 349).

Fratefc Prea Cuvioase Printe, dar Sfintele i dumneze-

ieule Canoane, ce hotrsc înprivina viselor?

Stareul: Frate Ioane, Sfintele si dumnezeietile Canoane,

în privina viselori a Vedeniilorcelor dearte, hotrsc ace-

lai lucru cai Sfinii Prini, deoarecei Sfintele Canoane tot

de câtre sfini au fost fcute.

S maitiii aceasta, frate Ioane, câ Sfinii i dumnezeie-

tii Prini care au alctuit Sfintele Canoane au inut cu mare

târie la învaturile Sfinilor celor de mai înainte de ei, ho-

trînd prin Sfintele Canoane ca: toate învaturile Prinilor

scrise potrivit cu învtura Mîntuitorului nostru Iisus Hris-

tos i cu învturile i predaniile Sfinilor Apostoli sâ aibâ

în Biserica lui Hristos putere de lege (Can. 87, Marele Vasile)

.

SI fiindc muli dindumnezeietii Prini au oprit pe cre-

tini sâ cread în visei vedenii neverificate, Soborul Sfinilor

Prini adunat la Cartagina la anul 418, au hotârît prin Cano-

nul 87, ca orice Bisericce s-ar ridica undeva în baza vreunui

vis sau vedenie zadarnic, s fie distrus ! Iat cuprinsul Ca-

nonului: „Toate altarele care se vor ridica undeva în baza
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viselor sau a vedeniilor zadarnice, în tot chipul sâ fie înltu-
rate" (Pidalion, Neam, p. 532).

i aceasta au rînduit-o Sfinii i dumnezeietii Prini,
fiindc credina în vise este un lucru pâgînesc i cei ce cred
în vise sînt ca nite închintori la idoli.

Sînt îns i vise de la Dumnezeu. Dar dup Sfihtut'Gri-
gorie deNyssa, Cuvînruldespre facerea omului, capitolul 13,
astfel de pricini se întîmpJâ foarte rari numai pentru pricini
însemnate, care privesc binele obtesc.

Iar arunci Dumnezeu arat cu dovezi sigurec El a trimis
visul. Mai sînt vise care pornesc din pricini curat fireti.

Iar Mitropolitul lacob scrie aa: „Cine crede în vise i în
farmece, în vrji i în baiere i în alte lucruri diavoleti, acela
este fr de legei fr de Biseric".

I ratele: Pînâ acum, Prea Cuvioase Printe, mi-ai spus
îndeajuns despre vise, de aceea vâ rog s-mi spunei mai pe
larg despre vedenii i despre descoperiri.

Stareul: i ce ai vrea sâ tii, frate Ioane, în aceast
privin ?

Fratele: In legtur cu vedeniile i cu descoperirile. Prea
Cuvioase Printe,a vrea sâ mai tiu în ce stare se afl omul
cînd are o vedenie sau o descoperireicum se face rpirea i
uimirea minii iui în acea vreme ? Dac în vremea rpiriii a
uimirii, mintea omului mai poate lucra ceva din cele fireti
ale eii dac omul îi mai dâ seama, în acea vreme,c este în
trup sau în afar de trup?

Stareul: De data aceasta, frate Ioane, mi-ai pus o întrebare
foarte gingaa i anevoie de priceput, caredepetecu totul
slaba mea putere de înelegere, îndt mai degrab m-a lep-
da de a rspunde la ea, fiind cu totul neiscusit în cercarea prin
trire a unor lucruri mari ca acestea.

Dar fiindc din întâmplare, am la îndemînâ uneleînv-
turi ale Sfinilor Prini, care au încercat acestea cu viaa lor
i au învat despre ele prin însi trirea lor, îi voi rspunde
i pentru lmurirea friei tale, la cele cem întrebi.
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în primul rînd, îi voi aduce mrturia Sfîntului i dum-

nezeiescului Printe Grigorie al Tesalonicului, marele teolog

i strvâzâtor, care în una din combaterile lui Anchindin în

privina rpirii minii i a uimirii minii din vremea vedeni-

ilor cereti, zice: „Dumnezeiasca rpire a celor vrednici de

taina aceasta, aa se face: în vremea cînd sînt rpii seînvred-

nicesc de o dumnezeiasc i negrit strlucire, care rpin-

du-le îndat mintea din toate cele simite i gîndite, i pe ei

înii rididndu-i mai presus de sine, îi face cu totul lumina,

încît cel ce ptimete aceast fericit schimbare i luminare

mai presus de înelegere, fiind ieit din toate, chiar i din

sinei, nu-i mai dâ seama, în acea vreme,dac se afl în trup

sau în afar de trup.

Câci mintea, fiind stpînit de acea marei dumnezeiasca

strlucire care este mai bun i mai presus de fire, nu mai

poate lucra cele fireti ale sale, aflîndu-se atunci stâpînitâ de

acea putere dumnezeiasc.

Câci daca ar înelege ceva din cele ce sînt în starea sa,

atunci nu mai este în Dumnezeu i nici nu este râpiâ în cele

mai presus de minte. Iardac acea luminare negrita îl las

i se reîntoarce întru sine, atunci cunoate câ în acea vreme

era în afar de
-

sine si câ ptimea ceva strin i mai presus de

firea sa, i cu adevrat nu tia de era în trup sau în afar

de trup".

Sâ tii i aceasta, frate Ioane, câ mintea fiind rpit de

dumnezeiescul dar, mcar câ se face mai presus de firea sa,

însâ nu se tulbur, nici nu sufer vreo schimbare spre mai

râu, aa cum ptimesc proorocii cei mincinoi, vrâjbitorii i

cei ce se împletesc cu demonii, câ râmîne curat i nerul-

buratâ, schimbîndu-se în mai binei mai presus de fire, aflîn-

du-se întru uimire i mirare.

Dup mrturia Sfirituluii dumnezeiescului Printe Gri-

gorie Palamai dup mrturiile tuturor Sfinilor Prini nu-

mii trezvitori, de nu se va învrednici cineva de luminarea

cea din inim (care se numete i ipostaticâ, pentru câ ea
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râmîne în suflet dupâ deprinderei nu se formeaz dinîne-
legere), mintea nu poate fi râpitâ ctre Dumnezeu, fiindc
mintea, fiind povuita de luminarea care se înmulete în
inimi se revars,dup cum zice Iosif Calotheti, se urca sau
sendicâ spre dumnezeieule descoperiri ale puterii lui Dum-
nezeu, ale înelepciunii i buntii Lui, i este râpitâ ctre
însuirile cele pururea vieuitoarei fireti ale lui Dumnezeu,
cele mai înainte de facerea zidirii i cele ce vors fie i alte
lucruri tainice i negrite, pe care va voi Duhul Sfînt sâ le
descopere mintii i sînt dup curia ei.

SiSfmhilSirnionMetafrastul,rîlciund<mvmteleSfmhdui
Macane, zice: „Lumina care a strlucit asupra Fericitului Pa-
vel Apostolul pe calei prin care s-a suitpînâ în al treilea ceri a auzit taine negrite, nu a fost o oarecare luminare de
înelegerii cunotine, cistrlucire în suflet a puterii Duhului
Celui Bundup ipostas, pe a cânii covîrirea strlucirii nepu-
tmd-o privi ochii cei trupeti, au orbit.

Prin aceasta lumin se descoper toat cunotina i în-
sui Dumnezeu este cunoscut de ctre sufletul cel vrednic si
iubit de El" (Cap. 139).

Deci, dumnezeiasca iubire - ce se numetejhspâimîn-
tâtoare - ce este în inim, îr^airnîntâ i uimete pe cel cu-
prins de iubire, numai de ctre puterile sufletului, pe unii îi

scoate din simiri, dupâ Sfintul Grigorie Sinaitul (Cap. 58-59).
Iar rpirea, dupâ ce se face, din însi simire scoate pe mintea
cea purttoare de Dumnezeu, i numai rsuflarea rârruhe în om.

De aceea a zis i dumnezeiescul Nil: câ rugciunea celor
desâvirii are mai înainte povâuitoare o oarecare rpire a

1 minii i ieire din simiri.

Pentru aceasta i marele Antonie a zis: „tiu câ Apostolul
1 avei a fost rpit, dar cum a fost rpit, nu tiu !". i dum-
nezeiescul Printe Maxim Mrturisitorul zice: „Cîndi însui
chipul dupâ care Dumnezeu vrînd, întrebuineaz, râmîne
totdeauna tuturornespus", iar Sfintul Grigorie Teologul zice
aa: „Lui Pavel Apostolul, i-a fost ieirea din simire, pe dnd
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cltorea la cerul al treilea, pe cînd se înla, altminteri poate
mai mult L-am cunoate pe Dumnezeu i taina rpirii".

Sâ ii minte i acest lucru, frate Ioane, câ foarte puini
Prini au primit taina aceasta i abia din neam în neam o
primete cîte cineva, cu darul lui Dumnezeu, precum ade-
verete Sfînrul Isaac irul (Cuv. 32).

Pentru aceasta i Sfintul Grigorie al Tesalonicului, acel

mare teolog al Bisericii lui Hristos, a numit aceasta tain a

rpirii, în viaa Sfintul ui Petru Atonitul: „Cu anevoie de gsit
cîtigare i cu anevoie de grit i cu anevoie de dobîndit".

Fratele: De data aceasta. Prea Cuvioase Printe, cu adev-
rat minunate lucruri am auzit de la Prea Cuvioia Voastr,
fiindc mi-ai spus cu de-amânuntul cum se afl mintea i
sufletul, precum i trupul omului în vremea dnd acesta se

învrednicete sâ fie rpit de Dumnezeu cu mintea i sâ i se
descopere mari i dumnezeieti taine.

i toate aceste învturi sînt vrednice de mirare i de
toata încrederea, deoarece nu sînt cuvintele Prea Cuvioiei
Voastre, ci ale celor mai mari sfini i teologi ai Bisericii lui

Hristos, precum Grigorie Teologul, Maxim Mrturisitorul,
Antonie cel Mare i ali dumnezeieti Prini.

Stareful: Da, frate Ioane, mrturiile de mai sus fiind mr-
turii ale Sfinilor i dumnezeietilor Prini, care au trâit cu
viaa cele vorbite de ei, pot fi primite ca bune i adevrate,
cu toata încrederea.

i fria ta, daca vrei sâ nu te râtâceti în privina vede-
niilor i a descoperirilor, sâ nu primeti de la nimeni alte

învaturi, câ pe muli i-au înelat dracii cu nlucirile lor i
nici ei singuri nu-i cunosc înelarea i pe alii voiesc s-i
înele i sâ-i tragâ la pieire cu nlucirile lor.

Fratele: Dar oare, Prea Cuvioase Printe, în ce vreme se
învrednicete cineva sâ aib de la Dumnezeu vedeniii des-
coperiri ? i apoi a voi sâ tiu, daca se poate, ce taine înva
nuntea omului în vremea acestor rpiri i cum le vede pe
acestea?
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Stareul: Dup mrturia Sfinilor i dumnezeietilor P-
rini, frate Ioane, cei ce au fericirea de a se învrednici de rpi-

rea minii, de uimire, de vedenii cereti i de descoperiri

dumnezeieti, apoi numai în vremea rugciunii se învred-

nicesc de unele ca acestea (Sfîntul Isaac irul, Cuv. 32).

Sfîntul Ni! inairul zice în aceast privin: „Aezarea
rugciunii este deprinderea nepâtima cci iubirea prea

mrginit rpete mintea cea iubitoare de înelepciune la

înlimea gînditâ".

Ascult, frate Ioane, i pe Sfîntul Maxim CapsocoUvitul
care, arâtînd c omul, în vremea rugciunii se învrednicete

de dumnezeieti rpiri ale minii i de uimire, ziceaa: „Cînd
vine darul lui Dumnezeu în om, atunci înceteaz rugciunea,

fiindc mintea este stâpînitâ cu totul de darul Prea Sfintului

Duh i nu mai poate lucra cu puterile ei, ci râmîne nelucrâ1

toarei supus numai Sfintului Duh.i unde voiete Duhul
Sfînt, acolo oducepe ea, ori în cerul cel nematerialnic al dum-
nezeietii luminri, ori în alt vedenie nepovestit.i în scurt,

precum voiete Duhul Sfînt, aa mîngîie pe robii Si" (Viaa
Sfintului Maxim Capsocolivitul, Ianuarie).

i fiindc fria ai întrebat i ce fel de taine înelege cel ce

s-a învrednicit de Dumnezeus vie întru aceste rpiri, acela

vede în aceast vreme lucrurii taine înalte, pe care niciodat
nu le-a mai vzut!

Acest lucru îl arat acelai Sfînt Maxim Capsocolivitul în

rspunsul su ctre Sfintu! Grigorie Sinaitul, care îl întrebase

despre aceste lucruri, zicînd: „Cînd darul Sfintului Duh vine

peste cineva, nu-i arat lui cele obinuite, nici cele simite ale

acestei lumi, ci îi arat lui ceea ce niciodat nu a vzut sau
a auzit".

Arunci, mintea omului esteînvat de Duhul Sfînt taine

înalte i ascunse pe care, dup cum zice dumnezeiescul
Apostol Pave! „Ochiul trupesc al omului nu poates le îne-

leag de la sine vreodat".

i iari, frate Ioane, fiindc ai întrebat fria ta cum le

vede pe acestea mintea celui ce se afl în rpire si vedenie.
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Apoi acelai Sfint Printeînvaaa: „Ceara, dnd este departe

defoc este tarei se poate prindecu mîna omeneasc, iardac

o pui pe foc se topete, se aprinde i toat se preface în lumi-

n.i nu poates nu se topeasc în focis nu se fac precum

apa. Tot aa i mintea omului, cînd este singur, neunitâ cu

Dumnezeu, înelege cele ale puterii ei, dar cînd se apropie

de focul dumnezeirii i de Duhul cel Sfînt, se aprinde i se

topete de dumnezeietile vederi, i nu este chip, acolo în

focul dumnezeirii,s gîndeascâ cele trupeti si cele ce ar voi

ea" (Viaa Sfintului Maxim Capsocolivitul).

Fratele: Dar care sînt, Prea Cuvioase Printe, semnele daru-

lui lui Dumnezeu în vremea unor rpiri i vedenii ca acestea?

Stareul: Despre semnele darului lui Dumnezeu, frate

Ioane, în vremea vedeniilorceretii a rpirii minii, ne înva

acelai Sfint i dumnezeiesc Printe Maxim, zicînd: „Cînd se

apropie de om, Darul Duhului Sfint îi adun mintea Iui. 11

face asculttori smerit, ii aduceaminte de pomenirea morii,

a pcatelor, a Judecii ce va s fie i a muncii venice, face

pe suflet lesne umilit,s pUngâ is se tinguie, jar ochii îi face

blînzi i plini de lacrimi.

i cu cît se apropie de om, cu atît se îmblînzete sufletul

i îi mîngîie prin Sfintele Patimi ale Domnului nostru lisus

Hristos i prin nemrginita Lui iubire de oameni, pricinuind

în mintea lui vedenii înalte si adevrate: întîi despre puterea

cea necuprins de minte a lui Dumnezeu, cum cu un Cuvînt

a adus toate fpturile dintru nefiin la fiin, apoi despre

necuprinderea i neînelegerea Sfintei Treimi i despre noia-

nul cel nevzut al dumnezeietii Fiine i altele.

Atunci se înal mintea omului la acea dumnezeiasc

lumin i inima se face blinda i iz-vorte roadele Sfintului

Duh: bucuria, pacea, îndelunga rbdare, dragostea,smerenia

i celelalte. i primete sufletul bucurie nepovestit" (Viaa

Sfintului Maxim Capsoc.).

Tot despre semnele darului în vremea rpirii minii, vor-

bete i Sfîntul Macarie cel Mare, care zice aa: „Cele ale daru-
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Iui în vremea rpirii minii sînt: bucurie, pace, dragoste, ade-
vr - si acest adevr silete pe oms caute adevrul".

De asemenea, dumnezeiescul Printe Pavel, care s-a ne-
voit în muntele Latrului, fiind întrebat de uceniculsu despre
semnele darului în vremea rpirii minii, zice: „Buna Lumina
a Celui Bun, este pricinuitoare de bucurie i de buntatei îl

face pe el blînd i iubitor de oameni".
Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar semnele înelciunii

i ale rtcirii, cum se pot cunoate ?i ce fel de lumin vede
cel ce are vedenii de la draci ?

Stareul: Frate Ioane, despre semnele înelciunii i ale
rtciriis ascultm mai întîi pe Sfintul Macarie cel Mare
Egipteanul, care le arat pe acestea, zidnd: „Iar felurile îne-
lciunii i ale pcatului sînt îneltoare, nu au dragoste i
bucune ctre Dumnezeu,c precumppdiai andivele sînt
asemenea cu marulele, acestea îns fiind dulci, iar celelalte
amare, tot aai darul este asemenea cu adevrul,i într-însul
este ipostasul adevrului".
i precum gustul deosebete andiva cea amar de maru-

lele cele dulci, tot aa tulburarea sau pacea inimii, deosebesc
artarea rtcirii celei drceti".

Aceste mrturii ale Sfintuluii dumnezeiescului Printe
Macarie, despre semnele rtcirii i ale darului s-i rârrunâ
in rrunte, frate Ioane, fiindc din tulburarea sau pacea inimii
vei putea cunoate luminat i prea desluit de te va cerca
vreodat vreoînelciune de la draci, sau vreo cercetare ade-
vrat de la Dumnezeu.

Fiindc fria ta ai întrebati ce fel de lumin vede omul
cînd are vreo vedenie de la draci, ascult mai întîi rspunsul
Cuviosului Printe Pavel din Latru, care zice aa: „Lumina
puterii celei potrivnice este în chip de foc rumegtor i ase-
menea cu focul cel simit. Cînd o vede pe aceasta un suflet
smeriti curat o gsete fr de gust i o urte".

înc i dumnezeiescul Printe MaximCapsocolivitul zice
aa despre lumina care se arat în vedeniile cele drceti:

134

DESPRE VISE I VEDENII

„Altele sînt semnele înelciunii i altele ale darului. Cînd

duhul cel râu alînelciuniise apropie de om, îi tulburmin-

tea i-1 slbânogete, îi face inima aspr i o întunec, îi prici-

nuiete ochii, îi tulbur creierii, îi înfioarâ trupul, îi arat cu

nlucire lumin, dar nu strlucit i curat, ci roie,i îi face

mintea uimit i diavoleasc i îl îndeamn s rosteasc cu-

vinte necuviincioase i hulitoare.

i duhul înelciunii, de se arat omului de mai multe ori,

îl face pe acesta cas se iueasc i îl umple de mînie i de

mîndrie cu totul, nu tie ce este smerenia i plînsul cel ade-

vrat i lacrimile: ci totdeauna se flete cu isprvile salei
fr de sfial i fr de Dumnezeu, este stâpînit de patimi i
în scurt, îi iese cu totul din minte i ajunge la pieire desâ-

vîritâ" (op. cit.).

Fratele: V mulumesc, Prea Cuvioase Printe, c i de

data aceasta mult m-am lmurit i nvam folosit de înv-
turile Sfinilor Prini, pe care mi le-ai spus la întrebrile

mele. Dar, ca s fiu i mai bine întemeiat de cele ce v-am

întrebat, vâ rog, dac mai tii, s-mi aducei i alte mrturii

de la Sfinii Prini în privina înelciunilor drceti.

Stareful: Dac mai vrei i alte mrturii, frate Ioane, pentru

lmurirea i încredinarea friei tale, arunci asculti pe Sfin-

tul Diadoh al Foticeii, care arat starea minii în \Temea vede-

niilor celor bune i a celor rele, zicînd aa: „Nu trebuie s ne

îndoim c atunci cînd mintea începe s se afle sub lucrarea

puternic a Luminii dumnezeieti, se face cu totul strvezie,

încît ea îi vede cu îndestulare propria-i ei lumin. Aceasta

se întîmplâ cînd puterea sufletului pune stâpînire asupra

patimilor, dar tot ceea ce se arat într»o anumit form, aces-

tea se fac din uneltirile dracilor !". Iar ca o pecete a celor zise

despre înelciunea diavolilor, voi aducecuvintele Sfîntului

i întru tot ludatului Apostol Pavel, care zice: „C nu este

de mirare, pentru c însui satana se preface în înger de

lumina" (II Cor. 11, 14).

Despre vedeniile celeîneltoare, i Evagrie monahul zice

ii^a: „Vezis nu teamgeasc dracii cei riprin vreovedenie.
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Ci fii cu grija, întorcîridu-te la rugciune si chemînd pe
Domnul. Ca daca vedenia este de la El, El sa te lumineze,
iar de nu, sa alunge în graba pe amgitorul,i fii cu îndrz-
neal, ca nu vor putea sta dinii, dnd tu strui cu înfocare în
convorbirea cu Dumnezeu. Cci îndat vor fi alungai de-
parte cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind btui în chip nevzut
i nearâtat...

Cu dreptate este s nu-i râmînâ necunoscut nici vicle-

ugul acesta, c pentru o vreme se despart dracii între ei în-
ii. Si dac vrei s ceri ajutorul împotriva unora, vin ceilali
în chip de îngeri i îi alung pe cei dintîi, ca tus fii înelat
de ei, pârîndu-i-sec sînt îngerii". Si iari zice: „Nu doris
vezi îngeri sau pe Hristos în chip simit, cas nu iei cu totul

din mini, luînd lupul drept pstor si închinîndu-te draci-
lor vrjmai".

Fratele: Din celede pînâ aici, Prea Cuvioase Printe, m-am
lmurit foarte bine asupra visurilor celor bunei a celor rele
i asupra vedeniilor celor îneltoare i a celorde la Dumne-
zeu. De aceea,v rog sâm lmuriii asupra descoperirilor
celor de la Dumnezeu, prin ce semne se pot cunoate?

Stareul: Dac vrei sâ tii si acest lucru, frate Ioane, apoi
s ii minte: semnele principale dup care se pot cunoa-
te descoperirile cele de la Dumnezeu sînt în numr de trei,

i anume:
1

.

înlimea învturilor descoperite;
2. Curia lor dumnezeiasc;
3. Puterea lor de a schimba în bine pe oameni.
Aceste semne sînt luntrice i ele se pot pricepe numai

cînd descoperirea este bine cunoscuti este cercetat în duh
de smerenie i de evlavie.

Acest duh face fericit pe cel ce se ded unei asemenea
cercetri. Dar despre descoperirea dumnezeiasc, noine pu-
tem încredina i din semnele cele din afar, care sînt minu-
nile i proorocirile Ia care putem aduga i calitatea moral
a persoanei prin care se face descoperirea.
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Sâmai tiii aceasta, frate Ioane,c dac descoperirea este

de la Dumnezeu, atunci ea seîncadreaz desâvîritîncuvin-

tele dumnezeietii Scripturi si în învturile Bisericii.

Cu alte cuvinte, ea nu cuprinde nici o învtur nou,
care ar putea sa se împotriveasc celor vechi, cît de puin,

adic celor cuprinse în Crile Sfinte i în Predanie. Acest

adevr se întemeiaz pe însei cuvintele Mântuitorului, Care

spune: „Dac o împrie este dezbinat împotriva ei însi,
atunci împria aceea nu poate dinui" (Mc. 3, 24).

Pe de alta parte, avem i mrturiile dumnezeiescului

Apostol Pavel, care zice: „Dar chiar daca noi înine sau înger

din cer va veni sâ propovduiasc o alta Evanghelie, de-

osebit de aceea pe care v-am propovâduit-o noi, sâ fie

anatema" (Gal. 1,8).

Fratele:V rog s-mi spunei, Prea Cuvioase Printe, oare

cum se arat vedeniile i descoperirile cele de la Dumnezeu ?

Stareful: Frate Ioane, vedeniile i descoperirile le arata

Dumnezeu mai ales oamenilor sfinii foarte sporii în sme-

renie, în dreapta socoteala i în cunotina de sine. Dar cîte-

odata Dumnezeud vedeniii oamenilor obinuii . Dar nu-

mai atunci învrednicete Dumnezeu pe cineva de vedenii,

cînd voiete sâ lucreze faptele rnîntuirii, atît pentru cel ce are

vedenii, cît i pentru ali oameni.

Dumnezeu descoper tainele Sale, uneori, i celor necre-

dincioi, dac sînt sinceri în vieuirea lor, ca sâ serveasc pe

cei credincioi, pentru câ Dumnezeu Se servete nu numai
de oameni, cii deanimale, de arbori i de alte fpturi neînsu-

fleite în planul lui Dumnezeu, angajînd întreaga fptura ca

sâ lucreze la mîntuirea oamenilor.

Si daca auzi, frate Ioane, câ uneori Dumnezeu arat vede-

niii descoperiri celor necredincioi, sâ nu-i închipui câ face

acest lucru oridndi oricui ! Pentru câ acest lucru se întîmplâ

foarte rar idup dumnezeiasca alegerei iconomie ctre unii

oameni, care sînt sinceri în a lor netiini mai alesdnd prin

ei gsete tiutorul de inimi cu care îi arat voia Sa, spre

mîntuirea si îndreptarea multora.
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Aceasta însâ nu înseamn câ noi trebuie sâ inem seama
de viselei vedeniile oricui s-ar întimpla.Acestlumi ne înva-
penoiCuviosul Nichita Stitatul, adnd:„Nu toate artrile

cele din somn sînt adevratei nu se arat tuturor, ci numai
celor ce s-au curit cu mintea i s-au luminat cu simirile
sufletelori au alergat în sus, ctre vedenia cea fireasc, care
nu mai are nici o grij de lucrurile cele lumetii nici o grija
de viaa aceasta de acum i care se afl întru îndelung ne-
rruncarei înfrînare cuprinztoare, întru sudorii întru oste-
nelile cele dup Dumnezeu, în sufletul crora s-a slluit
sfinenia, cunotina lui Dumnezeui înelepciunea ceabun,
care au viaa îngereasc, iar viaa cea de acum le este ascuns
de ctre Dumnezeu, care sporesc întru sfinit linite i s-au
suit pe scaunul Proorocilor lui Dumnezeu" . De aceea a grit
Dumnezeu ctre Moisi, zicînd: „Dac va fi între voi Prooroc,
insomnM voi arta lui i întru vedenie voi gri ctre dînsul".

Aadar,precum vedem dinmrturia acestui Prea Cuvios
Printe, nu trebuiesalum aminte la visele si vedeniile tutu-
ror, ci numai la ale acelora care au sporit în neagonisealâ, în
înfrînare i în linitei s-au lepdat cu totul de grijile veacului
de acum,i care, prin înrrînareatotcuprinztoare, s-au curit
de patimii s-au învrednicits ia de la Dumnezeu darul pro-
orociei, ca Moisi i ca ceilali Prooroci. Iar dac am zis mai
sus câ, uneori, Dumnezeu arata vedeniii unor oameni obi-
nuii,apoi tot acolo am artatc lucrul acesta seîntîmplâ foar-
te rar, iar în Biserica lui Hristos nu poate avea putere de le-
ge,dup cum neînva pe noi Sfiniiidumnezeietii Prini.

Fratele: V-a mai ruga s-mi spunei, Prea Cuvioase P-
rinte, dac totdeauna cel ce are vreun vis sau vreo vedenie
de la Dumnezeu, o poate înelege singur, sau are nevoie de
altcineva, spre a-i descoperi tîlcuirea ei ?

Stareul: Sâ tiii sâ înelegi bine, frate Ioane, câ aproape
totdeauna, cel care are vreun vis sau vreo vedenie cereasc
sau îneltoare,nu opoate pricepe cu uurin, denu va avea
de la Dumnezeu darul desluiriii ai deosebirii duhurilori
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mai cu seama de nu va întreba pe cel ce are un asemenea dar

de la Dumnezeu.

Lucrul acesta îl vedem, destul de limpede, din mai multe

rnârturii ale Sfintei Scripturi. De pild, citimînVechiul Testa-

ment, câ Nabucodonosor, împratul Babilonului, nu a putut

înelege singur visele pe care i le-a artat Dumnezeu, pîn
ce nu a chemat pe Sfîntul Prooroc Daniil, care prin Duhul

Sfînt ce era într-însul, a spus împratului i visul i tîlcuirea

lui (Dan. 3, 29; 4, 16).

Tot aa i lui Baltazar, fiul lui Nabucodonosor, acelai

Sfînt Prooroc Daniil îi tîlcuiete vedenia cu cele trei cuvinte

pe care o mlnâ tainica le scrisese pe peretele casei sale, în

vremea ospului, i care prevestea cderea împriei Sale

(Dan. 5, 16).

Citim, de asemenea, câ Iosif tîlcuiete în temni visele

paharnicului i ale pitarului lui Faraon. Iar dup ce Dum-
nezeu îl scoate din temnia, tot el tîlcuiete visurile lui Faraon

cu cele apte vaci grasei celeapte vaci slabei cel cu spicele

de grîu goale i pline, care prevesteau beluguli foametea

cea de apte ani ce aveas fie (Gen. 40, 41).

Dar, poate va zice cineva ca acest lucru s-a întâmplat nu-

maicu cei necredincioi, ca Nabucodonosor, Baltazari Fara-

on, care pentru necredina lor nu au putut înelege taina vi-

surilor i a vedeniilor lor. Lucrurile însâ nu stau aa. Pentru

câ dumnezeiasca Scriptura ne arat limpede câ nu numai

aceia nu au putut înelege visurile i vedeniile, ci nici chiar

i Daniil Proorocul, cel plin de darul Duhului Sfînt. Nici lui

nu î s-au dat toate cheile spre a deschide înelesurile i tîlcu-

irea tainicelor vedenii i ale descoperirilor arâtate de Dum-
nezeu, cci i el a avut nevoie de un tîlcuitor mai înalt în

cunotina decît dînsul. Astfel, vedenia cu cele patru fiarece

ieeau din mare (Dan. 7, 1), vedenia apului i a berbecului

(Dan. 8, 1), proorocia cu cele aptezeci de sâptâmînii de ani

(Dan. 9, 1) i altele. Vedem câ el neînelegîndu-le, i-a trimis
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Dumnezeu pe Arhanghelul GavriU, ca sa-i tîlcuiascâ i sâ-1

fac s îneleag ceea ce vzuse i auzise.

lata însei cuvintele Proorocului spre încredinare: „i
cînd eu, Daniil,am vzut vedenia im-amstrduits o îne-
leg, iatc a sttut cineva înaintea mea în chip de om,i am
auzit un glas deom deasupra fluviului Ulai, glas care spunea
i striga: «Gavriile, tîlcuiete celui de acolo vedenia»" (Dan.
8, 15J. Si la tîlcuirea proorociei celor aptezeci de sâptâiruni
i de ani, iari auzim pe Proorocul zicînd: „i cînd vorbeam
in rugciunea mea, iat un om, Gavriil, pe care l-am vzut
în vedenia mea cea de la început, c în zbor grbit se apro-
pie de mine, pe la vremea jertfei celei de sear i a venit i a
grit zicînd: «Daniile, chiar acum am sosit ca s-i deschid
mintea»" (Dan. 9, 21).

Acelai lucru îl vedemi la Apocalips, unde însui Dom-
nul Dumnezeul i Mîntuitorul nostru Iisus Hristos Se arat
în vedenie Sfîntului i dumnezeiescului Apostol i Evanghe-
list Ioan i apoi îi trimite un înger, care îi face cunoscute tainele

descoperirilor celordumnezeieti, care i se artaser lui (In. 1, 1).

Tot aa i dumnezeiescul Apostol Petru nu a îneles taina
vedeniei cu faa de mas care se pogora din cer, pînâ nu a
auzit glas din cer, care i-a dezlegat nedumerirea i pînâ ce nu
a fost trimis îngerul Domnului la Comeliu sutaul, spre a-i

vesti cele pentru mînruirea lui

!

Aadar, frate Ioane, din cele artate pînâ aici i din alte
locuri ale Sfinteii dumnezeietii Scripturi, noi putem înele-
gec nu întotdeauna cel ce are vreo vedenie sau descoperire,
o poate înelege singur. De aceea, nu trebuie s-o cread repe-
de,socotindc o poate înelege singur, ci are nevoie de cine-
va mai iscusit decît dînsul. Cci de va avea cineva o astfel de
semeie de cuget, încrezîndu-se în socoteala i prerea sa,
acela negreit va fi batjocorit de draci, precum s-a i întîmplat
ca muli din acetia s fie înelai i batjocorii de draci.

_
In cazuri ca acestea, avem mare nevoie de mult încercare

i întrebarea celor iscusii, ca nu cumva s înelegem greit
i s ne primejduim.
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Dumnezeiescul Apostoli Evanghelist Ioan ne sftuiete

în aceast privina, zicînd: „Iubiilor, nu credei în tot duhul,

ci cercai duhurile ce sînt de la Dumnezeu" (1 Ioan 4, 1).

Iar daca cel ce a avut vedenia sau visul, nu va gâsi pe

nimenea în stare sâ-1 lmureasc, este mai bine i fr de

primejdie pentru el, sâ nu le dea nici o atenie i nia o crezare,

decît sâ cread prea repede, sa le tlmceasc dup a sa pute-

re i sâ se primejduiasc.

Fratele.V mulumesc, Prea Cuvioase Printe, cu toata sme-

renia i recunotina, pentru lmuririle pe care mi le-aispus.

Fu am îneles c alta este însuirea visului, alta este mica-

rea miniiîn vremea vedenieii alta în vremea descoperirilor

.

Deci, vâ mai rog s-mi mai spunei i aceasta: cumam pu-

tea cunoate desluit aceast deosebire dintre vise, vedenii

i descoperiri? Cci s-ar putea foarte uor ca cineva sâ aib

în somnul sau un vis simplu, iar el din pricina neiscusinei

sa cread c a avut ovedenie. Sau iari: cineva sâ fiavut vreo

vedenie simplai sâ cread câ s-a învrednicit de o mare des-

coperire de la Dumnezeu. i aa sâ se râtâceascâ i unul i

altul, amestednd înelegerile lor despre cele ce au vzuti visat

!

Stareul: Nu ai fcut râu, frate Ioane, câ te-ai gîndit sâ-mi

ceri i aceast desluire, câci într-adevâr, muli se rtcesc

luînd visurile cele simple drept vedenii i vedeniile soco-

tindu-le descoperiri dumnezeieti.

Dar nu eu, pctosul i nepriceputul, îi voi rspunde la

aceasta întrebare, ci Prea Cuviosul Nichita Stitatul, care des-

luete luminat tocmai ceea ce ai întrebat fria ta, zicînd:

Din cele ce se nlucesc în somnuri unele sînt visuri, altele

vedeniii altele descoperiri . Visurile sînt acelea care nu rârrun

în nlucirea minii neschimbatei netulburate,a se schimba

din una în alta. Din cele ce se nlucesc astfel nu vine raci un

folos, i însi nlucirea piere dupâ deteptarea dinsomn. De

aceea i trebuie sâ le trecem cu vederea. Vederile sau vede-

niile sînt cele ceTâmîn neschimbatei nu trec din una în alta,

ci petrec închipuite în mintei neuitate multa vreme. i din
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aria in trup,dupcum ne mrturisete despre aceasta marelei dumnezeiescul Apostol Pavel (II Cor. 12, 4).

fratele: Vâ mulumesc din toat inima i cu toata sme-
renia Prea Cuvioase Printe, câ m-ai lmurit deplin, dar tota mai avea ceva de întrebat.
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Stareul: întreab, frate Ioane.

Fratele. Prea Cuvioase Printe, care dintre descoperirile

ces-au fcuti se fac pînâ azi,dup Domnul Hristosi Sfinii

i aceste descoperiri au aceeai puterei însemntate în pla-

nul mîntuirii neamului omenesc?
Stareul:S tii, frate Ioane, câ toate descoperirile care s-au

fcut dup Domnul Hristos i Sfinii Apostoli, nu mai fac

parte din dumnezeiasca descoperirei revelaie cea cuprins

în Sfinta Scriptur i Sfirita Tradiie. i ele nu mai întregesc

planul mîntuirii ca aceea, ci ele lmuresci îndrumeazâ nu-

mai nite chestiuni mai particulare ale unor persoane sau

grupuri depersoane în cadrul dumnezeietii revelaii (Noti

dat de Prea Cuviosul Printe Prof. Dr. Dumitru Stâniloae,

Bucureti, care a verificat aceast lucrare).

Fratele: înc o dat vâ mulumesc. Prea Cuvioase Printe,

cu toat smerenia i recunotina pentru osteneala ce ai

fâcut-o cu mine pctosul, timp de atîtea ceasuri spre a-mi

da lmuriri la toate cele ce m-ai întrebat. Blagosloviiim
iertai pe mine pctosul.

Stareul: Dumnezeus te ierteis teblagosloveasc, frate

Ioane, mergi în pace.



CONVORBIREA A CINCEA

DESPRE VISE I VEDENII

Ce spune Sfinta Scriptur despre vise i despre vedenii • Cum
îneal diavolul peoameni prin visei prin vedenii •Snu credem
in vise i în vedenii • Cum se cunosc vedeniile i artrile cele
adevrate i cînd ispitesc diavolii mai mult cu vedeniile • Cum
putem scpa de vedeniile cele îneltoare.

„Ca cel ce seprinde de umbra i alearg
dup vînt, tot aa este cel ce crede visurile"

(1$. Strah 34, 2).

Stareul: Dar ce s-a întîmplat, frate Ioane, câ aa de tîrziu
vii la mine ?

^
Fratele. V3 rog sâm iertai, Prea Cuvioase Printe, nu s-a

întunpiat nimic, dar ienevirea mea i negrija mea m-au fâcut
s tot amin venirea la Prea Cuviosia Voastr. Uneori mi s-a
prut câ sîntei prea ocupat cu treburile, alteori nu am avut
eu vreme i apoi am fost stapînit de uitarei de nepsare, i
astfel, de data aceasta au trecut mai bine de trei luni de cînd
nu am mai fost pe la Prea Cuviosia Voastr.

Acum îns, de voie, de nevoie, m-am hotârît sâ vin, deoa-
rece am iari o mulime de nedumeriri în legtur cu cele
ce am vorbit data trecuta.

Stareul: Ei, i acum ce vrei sâ-mi spui, frate Ioane?
Fratele: in convorbirea de rîndul trecut, Prea CuvioasePâ-
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rinte, despre vise, vedenii i descoperiri, mi-ai adus mrtu-

riii lâmuriri mai mult de la Sfinii Prini, dar eua vrea sâ

tiuce zicei dumnezeiasca Scriptura despre vise i vedenii ?

Stareul: Este adevrat, frate Ioane, câ în convonbirea noas-

tr derîndul trecut, la cele ce m-ai întrebat fria ta, i-am adus

mai multe mrturii de la Sfinii i dumnezeietii Prini, decît

din Sfinta Scriptur. Poate câ aceasta aa a rînduit-o Pronia

cea Bun a lui Dumnezeu, pentru ca prin cele ce vom vorbi

acum sâ fie mai întrite i mai bine înelese cele din trecut,

iar mintea friei tale de la cele mai mici spre cele mai mari

sâ suie i sâ se încredineze. Deoarece singur vei înelege i
te vei încredina câ învaturile Sfinilor i dumnezeietilor

Pârini sînt izvorîte din Sfinta Scriptur i cu nimic nu se

împotrivesc Celui venic din dumnezeiasca Scriptur.

Câ Sfinii Pârini s-au adpat dinaceeaiap vie a Cuvîntului

lui Dumnezeu, i Acelai Duh Sfînt,Care a grit prin Proorocul,

i-a luminati pe ei, dupâ msura Darului lui Dumnezeu.

în legtur cu visele, vedeniile i descoperirile, atît Sfinta

Scriptura a Vechiului Testament cit i cea a Noului Testa-

ment, ne dau o mulimede mrturii, din care se vede câ muli

oameni alei i sfini ai lui Dumnezeu au avut visuri, vedenii

i descoperiri dumnezeieti. Astfel, citim în Sfintai dumne-

zeiasca Scriptura a Vechiului Testament, c Dumnezeu S-a

ratat lui Avraam în chip de trei persoane - trei îngeri - la

tejarul Mavri (Gen. 18, 13), câ Iacob aavut o vedenie dum-
nezeiasca - în drum spre Mesopotamia (Gen. 21, 12), câ Iosif

a avut un vis de la Dumnezeu (Gen. 7, 6), câ Proorocul Moisi

a ,ivut o vedenie dumnezeiasc (Ieirea 3, ll).Totaaauavut

vedenii de la Dumnezeu Sfinii Prooroci: Isaia (6, 15), Ieremia

(24, 1 ), Iezechil (10, 1), Uie Tezviteanul, celce sufla cu foc (HI

imp. 1, 15), Amos (7, 1). Mai multe vedenii a avut Proorocul

I >aniil (7, 1 1), vedenie a avuti Sfinrul Prooroc Zaharia (2, 1).

Despre visurii vedenii de la Dumnezeu vorbete Sfîntul

i dreptul Iacob, zicînd: „El, Dumnezeu, îmi vorbete prin vis

i prin vedeniile nopii, cînd somnul se las peste oameni i
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dnd ei dorm in atemuturile lor" (33, 4 ); în alt loc tot el zice:

„Tu mâ înspâirruni cu visuri i cu vedenii mâ îngrozeti"

(Zah. 7, 14).

în alta parte, Sfînta Scriptur zice: „De va fi între voi Pro-

orocul Domnului,Mâ voi arta lui în vedeniei în somn voi

grai lui" (Num. 12, 6).

" Despre vedeniii despre vise vorbete Dumnezeui prin

gura Sfiitului Prooroc Ioil, zidnd: „i va fidup aceasta, voi

turna din DuhulMeu peste tot trupuli vorprooroci feciorii

votrii fetele voastrei bâtrînii votri vise vor visai tinerii

votri vedenii vor avea" (2, 28).

în legea Darului, a avut vedenii de la Dumnezeu Sfintul

i întru tot ludatul Apostol Petru (Fapte 11, 5), precum i
Sfintul Apostol Pavel (Fapte 9, 3; H Cor. 12, 1).

Vedenii i mari descoperiri de la Dumnezeu a avut i
întru tot ludatul Apostol i Evanghelist loan Teologul
(Apoc. 1, 10); vis de la Dumnezeu a avut Sfintul i dreptul

Iosif, logodnicul Prea Curatei, Prea Sfintei Nsctoare de
Dumnezeu i Pururea Fecioarei Mria; vedenie de la Dum-
riezeu a vzut Sfintul Apostol i întîiulMucenici Arhidiacon
tefan (Fapte 7, 55).

i în multe alte locuri ale Sfintei Scripturi gsim nenu-
mrate mrturiidespre visele, vedeniilei descoperirile Pro-

orocilor, Patriarhilor, Apostolilori altor oameni sfinii alei

ai Si, de Dumnezeu, prin care El abinevoits-i arate slava

Sa, voia i poruncile Sale, spre folosul cel de obte al neamului
omenesc.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dardespre visele i vedeniile

cele îneltoare, ce zice Sftnta i dumnezeiasca Scriptura ?

Stareful: învtura Sfinteii dumnezeietii Scripturi, frate

Ioane, despre viselei vedeniile celeîneltoare,întotdeauna
este în legtur cu proorocii cei mincinoi: de aceea, nici nu
se poate vorbi de cele dintâi, fr a pomeni de mincinoii i
viclenii prooroci care le-au plsmuit.

Aceti prooroci mincinoi, nefiind trimii de ctre Dum-
nezeu (Ier. 14, 14), ci fiind fii ai diavolului, plini de toat
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frnicia i rutatea i vrjmai a toat dreptatea (Fapte 13,

8) i ca nite urâciuni înaintea lui Dumnezeu, au îndrznit

prin viclenii i nebunii s vorbeasc în numele Domnului,

despre vedeniile cele mincinoase care erau plsmuiri i ns-

cociri viclene ale inimilor lor (Iez. 18), îneund i ducînd în

rtcire pe poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vrsat

mînia Sa asupra acestormincinoii împotriva mincinoaselor

lor vedenii, zidnd: „Iat, Eu, zice Domnul, sînt împotriva

proorocilor celor mincinoi i a viselor lor celemincinoase pe

care ei le vestesci duc poporul Meu în rtcire i amgire"

(Ier. 23, 31).

i la plîngerile lui leremia, citim despre vedeniile cele

îneltoare ale proorocilor celor mincinoi, aa: „Proorocii tai

au avut pentru tine vedenii mincinoasei nu i-au dat pefa
frdelegea ta, ca s-i schimbi calea i i-au artat vedenii

îneltoare i aductoare de prpd" (Plîng. Ier. 2, 14).

Prin Sfintul Prooroc Iezechil, Dumnezeu amenin cu

valui de prooroci minciriosi care rtceau poporul cu min-

ciunile i îneltoarele lor vedenii, zidnd: „Vai de proorocii

cei nebuni care se poart de duhul lori care nu vd nimic";

i apoi, artînd norodul cel videan, zice: „Proorocii ti, Isra-

ele, ca vulpile prin ruine" (Iez. 13, 3-4).

Acelai Prooroc al lui Dumnezeu, în alt loc, arat deer-

tdunea vedeniilor celormincinoase, zidnd: „Aa zice Dom-

nul Dumnezeu: pentru ce spunei lucruri dearte,i pentru

ce vedeniile voastre sîht minduni? Iat, Eu vin asupra voastr,

ziceDomnulDumnezeu.Mîna Meava fi asupra acestorprooroa,

carevd lucruri dearte i povestesc minduni" (Iez. 13, 8).

i îneleptul Isus, fiul lui Sirah, vorbete despre deer-

tciunea visurilor celor mincinoase, zidnd aa: „Dearten-
dejdi i mincinoase sînt omului celui neînelegtor i visele

fac pe cei neînelepis zboare"; apoi adaug: „Ca cel ce se

prinde de umbr i alearg dup vînt, aa' este cel ce crede

visurilor";i iari: „Viselepe muli au înelat i au czut, toi

cei ce au ndjduit în ele" (îs. Sirah 34, 1-7).
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Iat, frate Ioane, dintre cele mai multe mârturii ce seg-
sesc în Sfinta i dumnezeiasca Scriptur în legtur cu visele
i vedeniile cele îneltoare, eu i-am adus, pentru scurtime,
aceste puine prin care ji-am artat cît de mult urte Dum-
nezeu pe proorocii cei mincinoi, cît i visele i vedeniile lor
cele îneltoare.

Deci, ia aminte cu întemeiere, frate Ioane, i pzete-te cu
toata grija, ca s nu cazi, din netiin, în vraja unor prooroci
mincinoi ca acetia, crezînd în proorociile lor cele viclene i
in vedeniile lor cele îneltoarei mincinoase. Cci astzi, mai
muJt ca oricînd, s-au ivit tot felul de eresurii prooroci minci-
noi ce se silesc s duc în rtcire pe cei binecredincioi i
sâ-i scoat de sub ascultarea ierarhiei canonicea Bisericii celei
dreptmâritoare a lui Hristos.

Fratele: V mrturisesc. Prea Cuvioase Printe, cu toat
sincentatea, c i de data aceasta m-am folosit foarte mult i
m-am lmurit, auzind aceste mrturii ale Sfintei i dumne-
zeietii Scripturi, în iegâtur cu proorocii cei mincinoi i
viselei vedeniile lor cele dearte i îneltoare.C mare ne-
voie am avut eu, pctosul i nevrednicul, de aceste sfaturi
i lmuriri. Fiindc am auzit i eu, precum ai spus Prea Cu-
vioia Voastr, câ e plin lumea de prooroci mincinoi, care
predic minciuni în locul adevrului, i de vedeniti care,
fund înelai de câtre draci, spun ca au vedenii ivisuri de la

Dumnezeu, i aa pe muli din cei neiscusii îi duc în rt-
cire i rzvrtire fa de conducerea Bisericii i la pierzare,
ca pe unii ce se despart de legile cele dogmatice i de rîn-
duielile cele canonice i Uturgice, i deci, se despart de Hris-
tos, Care este Capul Bisericii.

A mai avea îns, Prea Cuvioase Printe, de întrebat ceva.
Stareul: Ce anume, frate Ioane ?

Fratele: A vrea sâ-mi spunei. Prea Cuvioase Printe,
dac dracii din vedenii i din visese potarta în chipul Dom-
nului nostru sau în chipul îngerilor sau al sfinilor?
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Stareul: Dac vei asculta cu atenie, frate Ioane, cele ce

îi voi povesti, apoi vei înelege limpede cele despre care

m întrebi.
_

Citim în Pateric c: „Un bâtrîn oarecare, ezînd in cniiie

i nevoindu-se pentru mîntuirea sa, vedea aievea pe dracii

ii ocra pe ei. Iar diavolul, vâzînd câ de multe ori este ocrit

de acel bâtrîn, i s-a artat lui, zicînd: «Eu sînt Hristos», iar

bâtrînul, vâzîndu-1, i-a întots ochii. Zisu-i-a lui diavolul:

«Pentru ce îi închizi ochii ? Uitâ-te im vezi, câ eu sînt Hris-

tos». Râspunsu-i-a lui bâtrînul: «Eu nu pots vâd pe Hristos

în lumea aceasta». Acestea auzindu-le diavolul, s-a fcut ne-

vzut" (Pateric, cap. 8).
_

Tot la Pateric scrie câ au zis dracii unui bâtrîn: „Voieti

sâ-Lvezi pe Hristos?", la care bâtrînul a rspuns: „Anatema

vou i acelora despre care zicei, deoarece eu cred Hristo-

sului meu, Care a zis: «De va zice cineva: iat aici este Hristos,

iat acolo, s nu credei», i dracii s-au fcut nevzui"

(Pateric, cap. 8).

în Prolog se afl scriscâ un cuvios, anume Iacov, prsind

lumea i averea sa, s-a dus în pustie, unde îi petrecea viaa

în privegheri, postirii rugciuni. Dar fiindc s-a mindrit cu

aspra lui petrecere, a fost înelat de diavolul in acest chip:

într-o zi a venit la el un diavol în chip de înger i 1-a sftuit

i îngrijeasc chilia, s aprind luminri isâ tâmiieze ca

sâ primeasc pe Hristos, Care va veni la el noaptea ca sâ-i

rsplteasc cu multe daruri ostenelile lui. Monahul s-a în-

crezut în diavolul i a fcut aa. Pe la miezul nopii, a venit

Antihrist cu slav i mult strlucire. Iacov, deschizînd ua

chiliei s-a închinat lui, dar diavolul, lovindu-1 în frunte, s-a

fcut nevzut. A doua zi Iacov a alergat la un bâtrîn ca sâ-i

spun înrîmplarea, dar bâtrînul, mai înainte de a-i spune el

i
eva, acela i-a zis: „Fugi de aici, câ ai fost batjocorit de satana",

iar Iacov, plîngîndu-i mult vreme greeala, bâtrînul 1-a

(rimis într-o mnstire cu viaa de obte, unde a fcut oste-
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nealâ la buctriei la alte osteneli, îndeplinindu-i canonul
cu multa credina, iar în cele din urma i s-a dat de sus daru 1

facerii de minuni i s-a mîntuit în Domnul (Prolog, 13 aprilie).

Awa Arsenie cel Marei el a auzit pe diavolulzidnd: „Eu
sînt Hristos", dar sfîntul i-a râspuns: „Eu nu vreau sâ vd pe
Hristos în lumea aceasta". De asemenea,i Marelui Pahomie
i s-a artatdiavolul în chipul lui Hristos, zidndu-i: „Pahomie,
eu sint Hristos i am venit la tine, prietenul meu", dar Pa-
homie i-a râspuns: „Hristos este pacea, iar tu m-ai umplut
pe minecu totul de tulburare". Apoi sfîntul facîndu-i cruce,
diavolul s-a fcut nevzut.

Tot în Patericcitim câ un frate oarecare, numit Avramie,
triampustie iera foarteîndrtnic, neasculttor si nesupus!
umblînd numai dup voia gîndului i a prerii sale. Acesta
cu mult dorin poftea Sfînta Preoie, iar îneltorul îi arta
noaptea în vis multe vedeniii nluciri pe carefratele, soco-
tindu-Ie cu de-amânuntul, Ie credea câ sînt adevrate. i fi-

indc multe din cele ce vedea în vis i se izbîndeau aievea, se
mcredea foarte mult în visele lui. Odat a venit la dînsul
diavolul, în chipul lui Hristos cu îngerii i-a zis: „Vâzut-am
multa i marea ta dorin pe care de mult o ai pentru Sfînta
Preoie. Bun i ales lucru doreti, c în vremurile acestea cu
mare nevoie se cîtigâ preoiai numai cei bogai i deneam
slvit pot atiga preoia.C Arhiereii toi acum s-au fcut la-
comi, mîndri,mrei iubitori de cinste. Deci,pentru aceea, eu
însumiam venit la tine, vâzîndu-i multai marea ta dormâs te hirotonisesc ca sâ te fac preot". i acestea zicînd, au în-
ceput îngerii a cuvînta dntare dulce i vesel: Axion, adic
vrednic este... i aa l-au tuns pe el i l-au fcut preot, i, du-
pâ ce s-a preoit, 1-a lsat pe el i s-a ridicat cu îngerii la cer.

Acestea fâdndu-se, s-a deteptat fratele din somnul sâu
i se minuna i se bucura foarte de acel vis minunat.i mul-
umea lui Hristos câ I-a fcut preoti a început a-i citi pravila
sa cu începerepreoeasc. Dup aceea a mers unde era Bise-
rica Prinilor, ca sâ cînte Liturghia, fiind ziua duminicii. i

150

DESPRE VISEl VEDENII

L adunaser Prinii de prin pustie acolo în biserica aceea

i a venit si el Si intrind înbiseric, a mers
drept la altar. cu

mareîndrzneal a luat sfintele veminte sâ se îmbrace, nein-

l.cbînd pe rumenea. Iar preoii Bisericii, care erau acolo m

„Har, vazîndu-1 pe el câ ia sfintele verrunte preoeti, l-au •

mtrebat pe el, zidndu-i: „Ce vrei sâ faci? Pentru ce ie. ve-

„,,nte?" Iar el a râspuns: „Eu vreau sâ mâ îmbrac sâ ant

.stzi liturghia" . Zisu-i-au lui: „Darcum vrei tu sâ faa aceas-

ta, nefiind preot, i cum îndrznetis intri m Altar unde

n, „„ai preoii cu slujitorii lor intr ?i cum îndrznetis ie.

•
, sminte preoeti, cînd nu se cade ie nici s le ating, pe

.
I , , ,sele ? Au doaxâ ai înnebunit ?" .

Rspuns-a lor ziond Ba

,„ nuam înnebunit, ci sînt preot cai voi". Iartundu-1 pe el

, , ,,u este preot, l-au scos afar din Sfîntul Altar. Iar el a

Început foarte a se gîlcevi i a striga cu gura mare zicuvi

, Stru ce sâ mâ sccStâ pe rrdne clin Sfîntul Altar, cc, eusmt

preoti m-a preoit însui Domnul Hristos^""f<^"'
i

, Îngeri". Iar Prinii vzînd i auzind acestea de la dmsul

l„u cunoscut câ el este amgit i înelat de ctre vrâ,maul

|,avol. Si au cunoscut Prinii câ pentru îndrtnica . ne-

.|.-c.rea i nesupunerea lui i s-au întîmp at acestea. au

I ,runcit Prinii de i-au pus lui fiare mar. la picoare . l-au

i
mus pe el la o mânâstire, afar din pustie, sâ fie acolo inpazâ

M-l smereasc pe el cu ascultri grelefr de odihn, pud se

neri i îi va cunoate neputinele sale i înelciunea sa.

iaa a fcut pîn ce a venit el întru cunotin . a cunos-

,l înelciunea i s-a smerit i s-a pocâit (Pateric, p 321).

Prin cele spuse pînâ aici, frate Ioane, i-am artat câ dia-

glul se preface in chipul lui Hristos; îi voi arta acumc el

prefacei în chipul Maicii Domnului.

Un scriitor italian, Domenico Margiato, care a trit mai

„«pe de vremea noastrâ i a fost francmason £<"!*£
« mai înalte, povestete de multe arâtn i mfâhân ale

. i lavolului. La oedin la care luau parte oameni invâatii

v ,,.a, venea satana în chipul Maicii Domnului i le comu-
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nica lucruri curioase. Un preot, auzind de acest lucru, s-a dus
Si el la edina aceea ca sa vad fantoma. A luat îns, fârâ sa
spuie nimnui despre aceasta, Sfînta împrtanie depe Sfîn-
ta Masa i a ascuns-o sub haina. Spiritul (diavolul) a venit ca
de obicei, sub chipul Sfintei Fecioare cu copilul în brae.

Arunci, preotul s-a sculat în picioare i, scoînd Sfînta
împrtanie din sîn, a zis fantomei: „Spirite, dac ai fi fost
cu adevratchipul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, tre-
buia s cdem Ia picioarele talei sâ ne închinam ie i copi-
lului sfînt, dar întrucît noi cretinii nu credem lucrul acesta
- câ Duhul Sfintei Fecioares vin la chemarea unoroameni
pctoi 51s se distreze cu ei - în numele acestei Sfinte îm-
prtanii, care este însui Trupul i Sîngele Fiului ei, te jur
sâ dispan dinaintea noastr i s nu mai rtceti lumea cu
înelciunile tale". La aceste cuvinte, duhul cel râu a disprut
imediat lasînd în camer opar de foc care s-a stins degrab
prefaandu-se într-o ceaa i o duhoare de smoala.
Aceasta întîmplare i altele au fcut pe autor sâ se lase de

spiritism i de francmasonerie i s se întoarc la religia lui
Hnstos, dînd la iveala toate rtcirile satanice ale francma-
soneriei i ale spirititilor.

Din cele de pînâ aici, frate Ioane, cred c te-ai încredinat
câ diavolii, pentru a înela pe oameni se prefac în chipul lui
Hristos i al Maicii Domnului, iarcâsatana se preface în înger
de lumin, aceasta ne-a spus-o Sfîntul i dumnezeiescul
Apostol Pavel: „$i nu este de mirare, pentru câ însui satana
ia chip de înger al luminii" 01 Cor. 11, 14).

Dar cas înelegii mai bine acest adevr, frate Ioane, îi
voi aduce o pilda din Pateric: „Un frate zice câ i s-a întîmplat
înr-o noapte de i s-a artat diavolul, în chip de înger luminat
i î-a zis «Eu sînt Gavriil i sînt trimis la tine s-i aduc veste
buna». Iar fratele i-a râspuns: «Vezi câ poate eti trimis la
altul, pentru câ eu sîntompctosi nu sînt vrednic sâ vd
înger al luminii». Zidnd acestea, a pierit îndat vicleanul i
s-a fcut nevzut" (Pateric, p. 318).
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Unui monah cu numele Valent i s-a artatdiavolul închip

de îngeri vâzînd camonahul îlprimete cu bucurie, într-una

din nopi, diavolul a luat chipul lui Hristos i venind cu

mulime de draci strlucii i-a zis lui: „Valent, iat, a venit

1 1 ristos la rine", iar ticlosul de Valent i s-a închinat lui. Mer-

gînd apoi la biseric i sosind vremea ca Prinii s se SUfc

Cartâeascâ cu Prea Curatele lui Hristos Taine, acetia au

itrebat pe Valent dac voiete sâ se împrteasc, la care

Valent a râspuns: „Nu vreau sâ m.'- împrtesc, deoarece eu

am vzut pe Hristos". Auzind aceasta, Prinii l-au legat ca

pe un nebun i ieit din mini.

Citim de asemenea în viaa Sfintului Simeon Srîlpnicul

c diavolul, luînd chip de înger luminos, s-a artat lui Simeon

In câruâ cu cai de foc, spunîndu-i: „Ia aminte Simeoane si

scultâ ce-i voi spune: Ai dus pînâ acum ovia bine plcuta

lui Dumnezeu, Care cunoate toate înfrînârile tale. Pent-J

pi . 'asta iat ce-i voi spune. te-a ales. Prea Fericite, sâ sâvîr-

li minuni: sâ vindeci pe bolnavi, sâ luminezi pe cei ne-

i redincioi, sâ mingii pe cei întristai, câci strlucit eti prin

1 1| -te bune si prin cuvînt". Sfîntul Simeon a râspuns: „Facâ-se

«)ia lui Dumnezeu". Satana a adugat: „Deci, socotindu-le

toate a venit pentru tine, o, neprihânitule, ziua rspltirii

apoi, câci Dumnezeul cerului i al pâmîntului, Cela ce a

bs vremile i anii întru a Sa putere i împarte tuturor bun-
1 1 1 li* Sale, m-a trimis la tine, precum vezi, ca sâ te ridic la cer

.i I tadatâ pe Ilie, fiind de o cinste ca aceasta" . Sfîntul Simeon

arai: „Facâ-se voia Domnului". „Vino deci, i-a ds sata-

i.i iari, nepotolitule i nezâbovind, aruncâ-te de sus în

ist caret, ca în slava sâ te închini Celui ce te-a ziditdup
npul si asemnarea Sa. Sâ te vadâ de aproape Heruvimii i
M .ifimii, Proorocii, Apostolii i toi Sfinii Mucenici din cer".

Sfîntul Simeon, necunoscind înelciunea vrjmaului, a

. u umilin: „Doamne, facâ-se voia Ta cu mine, pctosul"

I i idicînd piciorul <"* sâ peasc în caret, cu mîna i-a fcut

inul Sfintei Cruci. i îndat diavolul s-a stins împreun cu

ia i cu caii de foc, spulberîndu-se ca prar
ii în vînt.
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Vâzînd Sfîntul Simeon drceasca înelciune, s-a înspâi-

mînlati a plîns, socotindc harul lui Dumnezeu s-a dus de
la el. Iar piciorul cu care a vruts peasc în caret 1-a pe-
depsit, stînd un an întreg numai într-însul. Diavolul, vâzînd
o asprime ca aceasta, i-a lovit glezna cu o ran cumplit i
putrezindu-i carnea, a fcut viermi, precum scrie ucenicul

su Antonie.

i tocmai în vremea aceea a venit la el Sfîntul Vasilisc,

mai-marele saracinilor, care, vorbind cu Simeon mult, a cre-

zut în Hristos.Cum sta acolo jos Engâ stîlp,a czut un vierme
pe pmînt si luîndu-I înmîn a plecat. Deci trimiînd Simeon
dup dînsul, 1-a întrebat: „Pentru ce ai luat viermele czut
din putredul meu trup?". Iar Vasilisc, deschizînd palma, a

aflat în ea un mrgritar de mult pre! (Viata Sfîntului

Simeon, 1 septembrie).

Din cele ce urmeaz, frate Ioane, vei vedeac diavolul se
prefacei în chipul Sfinilor. Citim în viaa Sfîntului Grigorie

Decapolitul c, în vremea cînd Cuviosul îi fcea pravila i
rugciunea sa, diavolii nvleau asupra sa i-1 mucau de
picioare, iar cînd fcea metanii se încolceau ca erpii de mîi-

nile luii se atîmau de el, ca s nu se ridice în sus i-1 înepau
cu limba lor, cai cu nite ace otrvitoare,pricinuindu-i mari
dureri! Aceasta o fceau viclenii draci vâzîndc cu ispitele

cele de-a stînga nu-1 pot birui pe el, arunci încercau cu cele

de-a dreapta sâ-1 însele astfel

!

In noaptea de 9 martie, adic de pomenirea celor 40 de
Mucenici ai lui Hristos, diavolii au mers în peter la dînsul,

pe capetele lor avînd cununi strlucind ca soarele i i-au zis:

„Noi sintem cei 40 de Mucenici ai lui Hristosi amvenit s-i
dâm putere asupra dracilor" dar el, cunoscîndu-i cu darul

lui Dumnezeu care locuia într-însul, i-a certat i s-au fcut
nevzui (Viaa Sfîntului, 20 noiembrie).

i dumnezeiescul Printe Ioan Scârarul, artîndc dracii

se prefac închip de îngeri luminai i închipul slavei sfinilor,

zice: „Dracii adeseori seprefacîn îngeri de lumini în chipul
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Mucenicilor i se arat nou în vis, cumc au venit la noi,

iu dnd ne trezim,ne umplem de bucurie i de înlare. Acest

lucru s-i fie drept semnc eti înelat. Fiindc îngerii ne

aratnou chinurile celeînfricoate, judecatai despririle,

iar dup ce ne trezim, ne umplu de frici de mîhnire!

Daca ne vom supune dracilor în vis, apoi eii în timp de

veghe îi vor bate joc de noi" (Scara 3).

Iatâ, frate Ioane,c i-am adus puine mârturii, din cele

multe care se gsesc în Pateric, Vieile Sfinilor i în învâ-

t-uurile Sfinilor Prini din care se vede limpede c dracii,

Centru a înela pe oameni, se prefac în chipul lui Hristos, al

laicii Domnului, al îngerilor i al sfinilor.

De aceea nu este bine a da crezare nici unui vis sau ve-

1
1 - i\ie, înainte de a le descoperi pe ele unor Prini iscusii în

i i bine cluzii în învtura Sfinilor i dumnezeie-

tilor Prini.
Fratele: Bunul Dumnezeu s v rsplteasc osteneala,

I 'rea Cuvioase Printe, câ ai avut bunvoina s v ostenii

*,i mi artai pe larg i despre aceste viclenii ale dracilor.V
,
s mâ iertai dacv mai pun o întrebare, în legtur cu

le de pînâ acum.
Stareul: Spune, frate Ioane

!

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare dracii, prin vise i
lenii, pots învee peoms fac fapte bunei sâ-i aratei

iri adevrate, sau îi arat numai lucruri mincinoasei îl

'a sa fac numai rele?

Stareul: Au obicei viclenii draci, frate Ioane, cînd vor s
île pe cineva în vis sau în vedenie, în stare de somn sau

rhe, s nu-1 îndemne de la începuts fac rele, ca s nu

îpâ omul înelciunea lor, ci mai întâi îi arat lucruri

v 'Aratei îlînvas fac faptebune. Iardnd vede câ omul

1
1 " rede desvîrit în vise sau vedenii, atunci îl duc cu uu-

w\,\U rtcirei la pierzare

!

i fiindc acum nu mai am vreme îndeajuns s-i spun

IUI pe larg despre acest lucru, s fii îndestulat cu istorisirea

ir urmeaz:
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Scrie în Pateric câ un frate oarecaresttea cu multa tcere

linitita în chilia lui. Iar vrjmaul diavol, vrînd sâ-1 am-
geasc i sâ-1 înele pe el, într-o noapte, culdndu-se fratele

în chilia lui, s-a închipuit vicleanul diavol în chip de înger

luminat i mergînd la dînsul, 1-a deteptat zidnd: „Scoalâ-te,

robule al lui Dumnezeu, la rugciunea i pravila ta", iar fra-

tele, deteptîndu-sedin somn, 1-a vzutpe el strlucind lumi-

nat, dar îndat s-a fcut nevzut!

Si sculîndu-se fratele, s-a apucat de rugciunei de obi-
nuita sa pravila, socotind câ îngerul Domnului este cel ce 1-a

deteptat. Iarcînd a fost a doua noapte,dac s-a culcat fratele,

a venit vicleanul i 1-a deteptat pe el i i-a zis: „Scoalâ-te,

robule al lui Dumnezeu, la rugciunea i pravila ta", i aa
de multe ori, în multe nopi fâcîndu-i, îndat cum adormea
venea i-1 detepta pe el.

Iar odat a mers fratele la un bâtrîn care nu era prea de-

parte de eli i-a spus lui, zicînd: „Printe, pe mine acum de

cîtâva vreme, în toate nopile dacm culc i adorm, vine

îngerul im deteapt la rugciune".i 1-a întrebat bâtrînul:

„Dar în ce chip vine el Ia rine i te deteapt?".
Raspuns-a fratele:„Dup cem culc i adorm, îndat vine

la mine i apropiindu-se de mine, m deteapt, zicînd:

«Deteaptâ-te, robule al lui Dumnezeu, la rugciuneai pra-

vila ta», iar eu, deteptîndu-mâ i deschizînd ochii, îl vd pe

dînsul strlucind luminat i îndat fuge i se face nevzut!

Si aa îmi face mie în toate nopile, i nici cît de puin num
las s dorm".

Zis-a lui bâtrînul: „Fiule, acela nu este îngerul Dom-
nului, care îi dorete binele i mântuirea ta, ci vicleanul

diavol, care îi dorete pieirea ta -i vrea s te amgeasc
pînâ ce te va pierde, precum a pierdut i pe alii. Deci tu,

fiule, nu îl asculta pe el, ci cînd va veni s te detepte, zi-i

lui aa: «Eu, cînd îmi va veni vremea de sculat i îmi va fi

voia sm scol, m voi scula i fr tine, iar pe tine nu te

ascult, nici nu te voi asculta»'
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Aceast învtura luînd fratelede la bâtrîn, a mers la chilia

lui. Iar cînd a venit noaptea, s-a culcat fratele s doarm. Vi-

cleanul, îndat cum a adormit fratele, ai venit la dînsuli 1-a

deteptat pe el, zicîndu-i: „Scoalâ-te, robule al lui Dumnezeu,

la rugciunea i la pravila ta", iar fratele îi rspunse cum îl

învase bâtrînul: „Eu, cînd îmi va veni vremeasm scol,m
voi scula i frâ de deteptarea ta, iar pe tine nu te ascult, nici

nu te voi asculta". Auzind vicleanul aceasta, a oftat zicînd:

„Clugr nebun i fr de minte i blestemat, ai mers la bâtrî-

nul cel râui mincinos i te-a înelat pe tine, câ la acel bâtrîn a

mers ieri un frate care 1-a rugat foarte mult sâ-i fac bine i sâ-i

împrumute un galben, fiindu-i de mare nevoie i n-a vrut s-i

împrumute, ci a minitcâ nu arei totui avea un galben. Deci,

dintru aceasta sâ tii i sâ cunoti câ acela este un bâtrîn râu i

mincinos i te-a înelat i pe tine, fiind tu prosti fârâ de minte".

Acestea zidndu-le vicleanul, s-a fâcut nevzut, iar fratele,

dupâ ce s-a fcut ziu a mers la acel bâtrîn i i-a spus lui ce

i-a zis vicleanul diavol, i cum i-a spus lui despre un frate i

l-a rugat sâ-i fac bine i sâ-1 împrumute pe el, zicîndu-i câ

nu are, dei are, un galben.

Deci, a întrebat pe bâtrîn: „Au aa sînt acestea, Printe .
.

Râspuns-a lui bâtrînul: „Cu adevrat aa este, fiule,câ a venit

la mine un fratei a cerut sâ-i dau un galben împrumut i eu

am un galben, îns am zis câ nu am,uind câ nu-i este de folos

acel lucru pentru care cerea galbenul, ci mai vîrtos sprevt-
marea sufletului lui. Pentru aceasta am socotit mai bine o

minciun i sâ izbvesc pe fratele meu de vtmarea sufle-

tului i pentru aceasta n-am dat galbenul, ci am zis câ nu am.

Ci tu, fiule, pâzete-te i cunoate pe vicleanul vrjma,

care umbl sâ te înele".

i mult fiind invâat fratele i întrit de bâtrînul, a mers

la chilia sa (Pateric, p. 319).

Din aceast istorie i din multele altele, care se pot citi in

Pateric i în Vieile Sfinilor, poi înelege, frate Ioane, destul

de limpede, câ diavolul, dnd se arat cuiva în visuri sau vede-
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nii, pe lîngâ alte viclenii ale lui,înva mai întîi peom sa facâ
faptebunei sâspun lucruri adevrate,precum ai auzit din
istorisirea demai sus. Dar aceasta o face nu spre folosul mîn-
tuirii omului sau spre slava lui Dumnezeu, ci sub chipul
adevrului sau al faptei bune ascunde viclenia,cursai îne-
lciunea .i daca nu va fi omul cu luare-aminte, îl vîneazâ pe
el prin cele de-a dreapta i îl duce la pierzare.

Fratele: Oare Sfinii i dumnezeietii Prini, Prea Cuvioa-
se Printe, credeau lesne în visurile i vedeniile ce li se artau ?

Stareul: Acest lucru, frate Ioane, n-ar fi trebuit sâ-1 mai
întrebi,dup atitea mrturii dte ai auzit pînâ acum. Oare n-ai
auzitc Sfinii Patericului închideau ochii ca s nuvad vede-
niile drceti ? N-a auzit cîtde hotârît a respinsAwa Arsenie
glasul acela care îl întreba de voietes vad pe Hristos ?N-ai
vâzut-pe Marele Pahomie cum a izgonit pe diavolul care i se
artase în chipul lui Hristos ? N-ai vzut pe Sfîntul Grigorie
Decapolitul, care a izgonit cu darul lui Dumnezeu pe cei 40
de draci, care i se artaser în chipul celor 40 de Mucenici ?

Dac pe toate acestea le-aj auzit, frate Ioane, cumde n-ai
înelesc sfinii lui Dumnezeu nu credeau lesne în visurii
vedenii ? Cci dac ar fi crezut uor înnluciriledrceti, apoi
s-ar fi prpdit în chip jalnic.

Aadar, frate Ioane, ine bine minteceea ce îi spun: Sfinii
i dumnezeietii Prini, nu numai c nu credeau lesne în
orice vis sau vedenie, pecare lesocoteau de la draci, ci ei,prea
fericiii, chiari vedeniile ce le socoteau bunei de la Dum-
nezeu, le respingeau i nu le ddeau crezare.

Fratele: Dar oare Dumnezeu, Prea Cuvioase Printe, nu
Sesupr pe cei ce nu cred în visurilei vedeniile cele bune,
care sînt trimise de El?

Stareul: Frate Ioane, pentru mai mult folos i sporire în
celeduhovniceti i pentru a fi maifr primejdie în cele spre
mîntuire, este mai bine s nu dea omul crezare nici unui vis
sau vedenie.

i dac va face acest lucru de teama de a nu se înela de
la draci, sâ n-aib nici o grij, pentruc Dumnezeu nu Se va
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supra pe el i nu-1 va pedepsi din aceast pricina. Bunul

Dumnezeu, Care cunoate inimile tuturor oamenilor, dac

vede pe cinevac se feretes vad ominune îndoielnic sau

vreo vedenie, de teama de a nu fi înelat i de a nu face ceva

sâ-1 deprteze pe el de la dreapta credina, va ti sâ-1 lumi-

neze i sâ-i curee înelegerea, spre a cunoate omul adev-

rul, în nici un caz nu-1 va lsa pînâ la sfirit sâ se îndoiascâ

de cele ce i-a artat lui.

Acest lucru îl arat i Cuviosul Printe Nicodim Aghio-

ritul, care zice: „Chiardac vei cunoate cu multe nearâtate

pricini, câ vedeniile care i s-au artat sînt adevrate i vin

de Ia Dumnezeu, totui, fugi totdeauna de ele pe cît poi,

alungâ-le departe de tine. Nu te teme câ nu-I place luiDum-

nezeu aceast întoarcere. Câ de vor fi de la Dumnezeu aceste

vedenii, atunci tie El sâ i le cureei nu-I va prea râu daca

tu nu le primeti. Cel ce d har celor smerii nu-1 ia de la ei,

pentru tot ce fac ei din smerenie".

i Sfîntul Grigorie Sinaitul, marele isihasti marele tritor

cretin al rsritului, zice aa: „Sâ nu primeti nicidecum, ca

descoperire sau închipuire, care vine de la simiri, sauraiune,

sau dinafar, sau dinluntru, sau chiar chipul lui Hristos, sau

al vreunui înger, sau forma vreunui sfînt, sau lumin nâ-

lucindu-i-se în minte i luînd înfiare, pentru câ însi

mintea, prin natura ei proprie, are putere de imaginaie i
uor poate sâ-i reprezinte chipurile pe care le dorete. Cei ce

nu iau seama de acest lucru, se vatâmâ pe sine. Pentru aceasta

ia amintei sâ nu crezi în ceva foarte degrab, chiar daca ar

fi lucru bun, mai înainte de cercetarea celorîncercaiidup
mult cercetare, ca sâ nu te pgubeti, ci sâ fii cu mult b-
gare de seam, pâstrîndu-i totdeauna mintea limpede,i fârâ

' vreun chip sau form. Cci adesea, ceea ce a fost trimis de la

Dumnezeu spre ispitire pe muli i-a vtmat, fiindc Domnul

voiete sâ încerce unde înclin libertatea noastr.

Cel ce a vâzutceva cu mintea sau cu simurile, chiar daca

ar fi de provenien divina i de va primi fârâ de cercetarea

celor încercai, lesne se înealâ, sau se va înela, ca un les-
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ne-primitor
!
Câci Dumnezeu nu Semînie pe cei ce iau seama

de sine cu amnunime, de teama sa nu se rtceasc, chiar
dac nu primesc cele ce vin de la El, fr întrebare i fr
mult cercetare, ci mai degrab îi lauda, ca pe niteînelepi,
dei S-a mîniat pe unii.

De asemenea, nu trebuie sâ întrebi pe oricine, ci numai
pe cel cruia i s-a încredinat i conducerea altora i care str-
lucete prin viaa. Cci muli neîncercai au vtmat pe muli
neîncercai i nepricepui a cror osîndâ o vor avea dup
moarte. Fiindc nu toi pot cluzi pe alii, fiecare a dobîndit
cunotina propriei înelegere natural sau practica, darnu
toi dobîndesc pe aceea a Duhului Celui Sfînt".

De aceeaa zisimeleptul Sirah: „Sâ ai muli din cei ce triesc
în pacecu tine, iar sfetnicii tis fie din o mie, unul" (6, 6).

înc i dumnezeietii Prini Calist i Ignatie înva(â în
aceast privin astfel: „Linitindu-tei voind sâ fii singur cu
Dumnezeu împreun, sâ nu primeti niciodat orice ai vedea
simit sau de gînd, sau materialnic, înlâuntrul tâu, sau în
afara, chiari chipul Iui Hristos, saufa deînger sau de sfînt,
sau închipuire de lumina nlucindu-i-se în minte, ci rnui
crezind sau îngreuindu-te la aceasta, chiardac ar fi fost bu-
n, mai înainte de a întreba pe cei iscusii, pentru c acest
lucru este foarte de folos i prea iubit iui Dumnezeu, i prea
bine primit.

întotdeauna pzete-i mintea nevtmata, nevopsitâ,
nefâuitâ, fr chip, fr form, nefeluritâ, farâ dtime".

Iar spre încheiere, socotesc potrivit sâ aduc i mrturia
Sfintului Diadoh al Foticeii, care învatâ aa: „Chiar daca ni
s-ar trimite vreodat din buntatea lui Dumnezeu \Teo vede-
nie, dac nu o vom primi, nu se supar pe noi Prea Doritul
Domnul Iisus Hristos.C tie El c facem acest lucru pentru
a nu fi înelai de vicleugul dracilor". Apoi adaugâ: „Sâ luam
urmtoarea pild, spre întregirea lucrului: O sluga este che-
mata noaptea la poarta curii stâpînului su, dupâ o lips
îndelungata, dar ea, nerecunoscîndu-1 precis, nu-i deschide
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ua, câci se teme ca nu cumva înelîndu-se cu asemnarea
glasului, sâ se facâ pierztor al lucrurilor ce i s-au încredinat.

Stâpînul i domnul acesteia, nu numai câ nu se supra
pe slug cînd se face ziu, ci o va învrednici de multe laude,

fiindc ea a socotit câ glasul stâpînului su este înelciune
i nu a voit sa-i piardâ lucrurile lui" (Filoc., voi. I, p. 348).

Din mrturiile pe care le-ai auzit, frate Ioane, de la Sfinii

i dumnezeietii Prini, cred ca acum te-ai încredinat pe
deplin c Dumnezeu nu se supâra pe acela care din grija de
a nu fi înelat de ciraci, nu crede lesne în orice vis sau vedenie.

Fratele: Mai am o nedumerire, Prea Cuvioase Printe, i
anume: a vrea sâ tiu daca oamenii cei ri pot vedea îngeri,

sfini sau pe draci, sau numai oamenii cei sfini au un dar

ca acesta ?

Stareul: Sa tii, frate Ioane, ca una este vederea oamenilor

celor râi i necurai i alta este puterea vztoare a mintii

oamenilor curai, duhovniceti.

Este adevrat câ i oamenii cei ri i necurai pot vedea

îngeri, sfini i draci, dar acest lucru ii pot face numai cu ochii

cei trupeti. Despre acest lucru ne încredineaz pe noi Sfîntul

i dumnezeiescul Printe Isaac irul, zicind: „$i celor necurai

li se arat îngerii draci, dar numai cu ochii cei trupea îi vâd
pe acetia. Iar oamenii cei curai i duhovniceti privesc cu
ochiul cel gînditor, care este mintea, precum ne înva acelai

Sfint Pârinte Isaac irul. Ins nu aa este sufletul cel curit,
ci duhovnicete vede cu ochiul firii, adic cu cel vztor, care

I8te cel gînditor" (Cuv. 67).

Sa tii acest lucru, frate Ioane, câ dracii fiind întunecaii
»/ui din Darul lui Dumnezeu, unii pe alii se pot vedea, dar

ui pot vedea cetele cele mai presus de ei, fiindc aceasta este

lerea duhovniceasca, iar dracii sînt strini de o astfel de
vedere. Iar sufletele oamenilor, atita vreme cît sînt întinate

< 1

1

1 >âcatei întunecarei nu pot vedea duhovnicete, nici pe
• ele mai presus de ele, nici pe cele mai prejos, nici unele pe
Altele, nici pe sine. Iar dac se vor curai i se vor întoarce la
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starea cea de demult atuncivd luminat chiari întrup fiind

:

pe cele mai prejos, care sînt dracii, pe cele mai presus, care

sînt îngeriii înci unelepe altele sepot vedea .Nu cu nlu-
cire, ci cu minunata vedere cea duhovniceasc (Cuv. 67).

Iar despre faptulc sufletele sevd unele cu altele, zice

acelai Sfînt Isaac irul: „Sa nu teminunezic sufletele sevd
unele pe altele, chiar fiind în trup, cci îi voi arta aceasta

cu dovad luminat, mrturia Sfintului Atanasie cel Mare,

care zice în viaa Sfintului Antonie c: „Odat, stind Marele

Antonie la rugciune,avzut sufletul oarecruia înâlîndu-se

cu mult cinste i a fericit pe elc se învrednicise a primi o
slav caaceasta ! i era acesta Fericitul Amun de la Nitria, iar

Muntele Nitriei era departe de Sfîntul Antonie, cale de 13

zile. Deci s-a artatdinpilda aceastac firile cele duhovniceti

sevd unele cu altele,chiardac ar fi departe unele de altele

ic deprtrilei simirile trupeti nu le împiedica a se ve-

dea ! Tot aa i sufletele care se curâesc, nu trupete vd, ci

duhovnicete" (Cuv. 67).

Aadar, frate Ioane, sufletele cele curatei luminatevd
cu vedere duhovniceasc i dinluntru pe îngeri, pe sfini i
pe draci i se vd unele pe altele. Iar cei ri i necurai vad
numai cu ochii trupetii numai pe cele ce sînt înaintea lor,

iar din tainele vederii celei duhovniceti nimic nu pot cu-

prinde, din pricina necureniei lor!

Fratele:A vreas mai aflu un lucru, Prea Cuvioase Printe

!

Stareul: Ce anume, frate Ioane?

Fratele: Multa dori. Prea Cuvioase Printe, sâ tiu în cîte

feluripoate vedea fireaomeneasc firea celorfr de trupuri ?

Stareul: La aceast întrebare, frate Ioane, îi rspund tot

cu cuvîntul Sfintului si dumnezeiescului Printe Issac irul,

care arat c: „în trei feluri poate firea omeneasc privi fiin-

ele cele nematerialnice.

Intîiul fel este cel trupesc, cum a fost cazul Patriarhului

Avraam, care a vzut în chip trupesc pe cele trei Ipostasuri,

la stejarul Mavri, i cazul lui Lot, care a primit pe cei trimii
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la Sodoma. La fel Patriarhul lacov, care s-a luptat cu îngerul,

precum i Ghedeon, Manoe, Tovit, Proorocul Zaharia, Prea

Sfînta Fecioara Mria, SfinteleMironosiei Apostolul Petru,

care au vzut pe îngeri, trupete.

Al doilea fel,prin care firea omeneasc poate simi pe cele

nematerialnice, esteprin vederea sufletului.Aa cum a vazu

Sfîntul Prooroc Isaia pe Cel ce edea pe Scaunul cel înal i
pe cei cu dte ase aripi ce zburau împrejur i pe Serafimi i
tot aa a vzut Daniil pe Cel vechi de zile.

Iar al treilea fel este prin.puterea minii. Acest chip,dup
prerea unora, nu este altceva, decît numai vederea cea gîn-

ditoarei cugettoare a minii, prin care cel ce ajunge lam-
sura faptei celei bune i care s-a obinuit a-si înla mintea

de la pamînt i de la cele pâmînteti, vede uneori duhurile

drepilor, iar alteori ierarhiile îngerilor sau pe însui împ-

ratul Slavei: «Fie slvit ca Dumnezeu, fie ca pe un Proniator

grijindu-se, fie ca pe un Bun, fâcînd bine, fie judecind ca un

judector» (Cuv. 84).

Fratele: Dar oare i dracii pot prin aceste trei chipuri

sâ se apropie de firea omeneasc, spre a o înela. Prea

Cuvioase Printe?
Stareul: Frate Ioane, dracii numai prin chipul cel dinii

i cel de-al doilea se pot apropia de noi spre a ne înela i a

ne duce la pierzare, dar prin puterea cea gînditoare i cuge-

ttoare a minii nu pot.

Acest lucru îl arat nou acelai Sfînt Printe Isaac irul,

care zice: „îns dracii cei necurai nu pot porni întru noi,fr
numai prin cele dou chipuri care se apropie spre noi, ca s
ne însele. Cci dracii nu au niciodat puteresâ porneasc în-

tru noi gîndurile cele fireti în minte, cci cu neputin este

fiilor întunericului sâ se apropie de lumina; iar Sfinii îngeri

au aceasta: i a mica i a lumina. Cci dracii sînt stâpînitori

i ziditori de mincinoase* înelegeri ale naterii întunericului.

Aa c de la cei lumintori primim lumin, iar de la cei

întunecai, întuneric" (Cuv. 84).

163



PRINTELE CLEOPA

Fratele: Dar oare, Prea Cuvioase Printe, aceste trei feluri

de simire i de primire a vedeniilor stau în puterea omului ?

Stareul: întâiul chip nu st în puterea omului, fiindc prin
voia lui Dumnezeu se sâvîrete vreo vedenie la artare, iar

al doilea si al treilea chip stau în puterea omului, deoarece
vederea sufletuluii puterea cea gînditoare se afl întru voi-
rea i stâpînirea omului (Sf. Isaac irul, Cuv. 84).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare în ce vreme a vieii
noastre ne ispitesc diavolii prin vedeniile cele viclene si

îneltoare?
Stareul: în toat vremea vieii noastre, frate Ioane, dar mai

ai seam în vremea sfîritului nostru, atunci obinuiesc dracii

s ne atace cu nlucirea îneltoarelor vedenii. Acest adevr
ni-1 arata muli din Sfiniii dumnezeietii Prini, dintre care
este i Cuviosul Nicodim Aghioritul, care spune aa: „Dac
vrjmaul nostru cel viclean i tare la socoteala nu se oste-
nete cîndva s ne ispiteasc pe noi, îns în vremea morii
vine cu mincinoase arâtâri, cu vederi si prefaceri în îngeri de
lumin" (Râzb. Nev., cap. 13).

Fratele: Dar în ce fel, Prea Cuvioase Printe, poate scpa
omul de înelciunea vedeniilor drceti, care nvlesc asu-
pra lui în vremea morii?

Stareul: Frate Ioane, cea dinii arm pe care trebuie s-o
avem împotriva vedeniilor pe care ni le aduc dracii, mai ales

în vremea morii, este smerenia si cunoaterea ue sine. Cad
cine îi va avea minteai inima smerite, prin cunoaterea de
sine cea adevrat, acela, cugetînd pururea la neputinele i
la pcatele sale, precum i la adincul cel fr de fund al ni-

micniciei sale, niciodat nu se va socoti vrednic s vad în-

geri, sfini sau alte vedenii. $i chiar de va vedea unele ca
acestea, le respinge cu toat puterea i împotrivirea, soco-
tindu-se cu torul nevrednic de ele, nedorind altceva dedtsâ-i
citige în ceasul cel din urm al vieii, mila i îndurarea Prea
Milostivului Dumnezeu, precum i ajutorul cel grabnic al

rugciunilor Prea Sfintei Nsctoare de Dumnezeu.
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Despre aceasta ne încredineaz acelai Sfînt Printe Ni-

codim Aghioritul, zicînd: „Cînd vicleanul diavol, în vremea

morii tale, va navali asupra ta cu nlucirile sale, ca s scapi

de el i de nlucirile cele îneltoare, zi ctre dînsul aa:

«Schimbâ-te, ticlosule, în întunericul tu,c miem-mi tre-

buiesc vedenii, nici nuam trebuin de altceva decîtde milos-

tivirea Iisusului meu i de rugciunile i de mijlocirile Prea

Curatei Fecioare Mria i.ale tuturor sfinilor Lui». Pe ling

acestea,s stai tare în socoteala pe care o aidespre nimicnicia

i netrebnicia ta" (Râzb. Nev., cap. 13).

Aadar, frate Ioane, ine minte câ pentru a nu cdea pra-

d nlucirilor i vedeniilor drceti care nvlesc asupra

noastr învia i mai ales în ceasul morii, este mare nevoie

de smerenie, de cunotina pcatelor i de mînia cea sfîntâ

împotriva dracilori de a dorii de a cere din toat inima mila

i ajutorul Bunului Dumnezeu cîti mijlocirea Prea Curatei

Maicii Sale i a tuturor sfinilor lui Dumnezeu.

Fratele: V-a mai întreba ceva, Prea Cuvioase Printe.

Stareul: Nu mai este vreme, frate Ioane, fiindc iat, au

venit nite credincioi de departe, carem ateapt, i au i

ei necazurile lor, i trebuie s-mi fac vremei pentru ei. R-
mânem doar cu cele ceam vorbit pînâ acumi pentru celelalte

mai vino aici dndm vezi mai puin ocupat.

Fratele:V mulumesc cu toat smerenia i recunotina,

Cuvioase Printe, pentru osteneala ce ai depus-o spre am
sfâtuii lmuri pe minepctosul, în toate cele ce v-am între-

bat. Mâ rog sm iertai i sm blagoslovii.

V spun drept câ i de data aceasta plec cu mare bucurie

în suflet de ta Prea Cuvioia Voastr.

Stareul: Dumnezeu sâ te iertei sâ teblagosloveasc, frate

Ioane, mergi în pace

!
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DESPRE SFÎNTA LITURGHIE I
DESPRE SFÎNTA ÎMPRTANIE

Instituirea Sfintei Euharistii • împrtirea în primele veacuri

• Introducerea linguriei la împrtire • îmvrtirea zilnic •

Canoanele Apostolicei Soborniceti despre împrtire, împr-
tirea duliovniceasc. Pregtirea pentru împrtire • Canonul 9
Apostolic • împrtirea Duminicala • împrtirea rara.

„S se cerceteze îns omul pe sinei aa
sa manînce din Pîine i sa bea din Pahar
Cci cel ce mnîncâ i bea cu nevrednicie,

osînda lui îi mdnînca i bea, nesocotind

Trupuli Sîngele Domnului" (I Cor. 1 1 28)

Stareful: Cu ce treburi mai vii pe la mine, frate Ioane ?

Fratele: Vâ rog sa mâ iertai, Prea Cuvioase Printe, c
iari îndrznescs vin i sa vâ rpesc vremea, fiindc tiu
c avei destule treburi i griji. Mi-am adus îns aminte câ

data trecut mi-ai spus câ ori de dte ori voi avea vreo nevoie
sau vreo nedumerire, sâ mai trec pe la Cuviosia Voastr si

de aceea am venit.

Stareul: Nu te teme de suprare, frate Ioane, eu chiar te

ateptam de mult vremei acum, vâzîndu-te câ vii, m-am
bucurat. Aa câ atept cu plcere sâ vedem ce-mi spui.
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Fratele. De data aceasta, Prea Cuvioase Printe,a dori sâ vâ

întreb mai multe lucruri în legtur cu Sfînta împrtanie.

Stareul: i cam ce ai dori fria ta s tii în legtur cu

aceast Sfînta Tain?
Fratele: în primul rind. Prea Cuvioase Printe,a don sa

tiu cum a luat fiina aceasta Sfînta i dumnezeiasc Tain ?

Stareul: Frate Ioane, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vo-

ind sâ înfiineze aceast Sfînta i dumnezeiasc Tain, mai

înainte a pregtit minile oamenilor cu Sfînta Sa învtura,

pentru ca acetia sâ o poat înelege i primi.

în acest scop, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a sturat

mulime de noroade în chip minunat,i apoi le-a inut o cu-

vântare despre Fiinea cea Cereasc, artind luminat despre

npvoia cea mare pe care o au oamenii de a se împrti cu

Trupul i Sîngele Sâu, pentru a putea dobîndi viaa cea ve-

nic. i le-a zis lor: „Eu sînt Fiinea Vieii, cine vine la Mine

nu va flmînzi, i cine crede în Mine, nu va înseta niciodat

!

Amin, amin griesc vou: cel ce crede în Mine, are viaa ve-

nic Eu sînt Plinea Vieii. Prini) votri au mîncat mana in

pustiei au murit. Plinea ce se pogoar din cer este aceea din

care, dac mnîncâ cineva, nu mai moare

!

[ .] Eu sînt Fiinea cea vie care s-a pogont din cer. Cine

mnîncâ din Fiinea aceasta, va fi viu în veci. Iar Funea pe care

Eu o voi da, este Trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaa

lumii. Amin, amin griesc vou, de nu vei mînca Trupul

Fiului Omului i de nu vei beaSîngele Lui, nu vei avea viaa

întru voi . Cel ce mnîncâ TrupulMeui beaSîngele Meu, are

via venica, i Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. Cci

TrupulMeu este adevrata mîncarei SîngeleMeu este ade-

vrata butur. Cel ce mnîncâ Trupul Meu i bea Sîngele

Meu, râmîne întru Minei Eu întru el" (In. 6, 35-56).

lata, frate Ioane, acestea sînt cuvintele Domnului nostru

Iisus Hristos, prin care El a binevoit sâ vesteasc oamenilor

întemeierea Tainei Sfintea împrtaniei. Prin aceste lumina-

te cuvinte, El ne-a descoperit câ este Pîinea Vieii, care s-a
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pogorît din cer, câ Trupul Sâu este adevrata mîncarei Sîn-
geleSâu este adevrata butura, câ cel ce mânîncâ Trupul Sâu
are viaa venica i câ El îl va învia în ziua cea de apoi.

Mîntuitorul nostru a descoperit aceste mari taine oame-
nilor, pentru ca e; sâ-i poat da seama cîtde mare este aceas-
t Taina prin care omul se unete cu Dumnezeui Dumnezeu
Se unete cu omul.

Fratele: V-a ruga, Prea Cuvioase Printe, s-mi spunei
cum s-a fcut instituirea acestei Sfintei dumnezeieti Taine ?

Stareul: Instituirea acestei Sfinte Taine, frate Ioane, a fâ-
cut-o Mîntuitorul nostru Ia Cina cea de Taina, cu o zi mai
înainte de Pastile iudeilor i înaintea Sfintelor Sale Patimi.
Despre aceasta instruire, Evanghelitii sinoptici vorbesc aa:
„Iar pe cînd mincau ucenicii, lisus luînd punea, a binecuvîn-
tat-o, a frint-oi dînd ucenicilor, a zis: Luai, mîncai, acesta
este Trupul Meu, i luînd paharul i mulumind, Ie-a dat,
zicînd: bei dintru acesta toi, acesta este Sîngele Meu, al Legii
celei Noi, care pentru muli se vars, spre iertarea pcatelor"
(Mt. 26, 26-28; Mc. 14, 22-24; Le. 22, 17-20).

Iar Sfînrul Apostol Pavel spune Corintenilor, zicînd: „De
Ia Domnul am primit ceea ce v-am dat vou: Domnul lisus,
în noaptea în care a fost prins, a luat pline,i dupâ ce a mul-
umit, a frînt i a zis: Acesta este Trupul Meu, care se fringe
pentru voi: Asemenea i paharul pentru Cin, zicînd: Acest
Pahar este Legea cea Nou, întru Sîngele Meu. Aceasta s o
facei întru pomenirea Mea. Pentru ca ori de cîte ori mîncai
aceast Fiine i bei acest Pahar, moartea Domnului vestii,
pînâ la venirea Lui" (I Cor. 11, 23-26).

Aadar, frate Ioane, tiupâ cum vezi, atît dumnezeietii
Evanghelista cît i marele Apostol Pavel, au artat câ Sfînta
Euharistie a fost instituit pentru totdeauna spre a se sâvîri
întru pomenirea Domnului nostru lisus Hristosi spre ierta-

rea pcatelor, pînâ la A Doua Venire a Lui.

Aceasta instituire este atît de limpede i de precis,, încît

i protestanii, care au lepdat aproape toate Tainele, s-au
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vzut nevoiis recunoasc Sfînta Euharistieca Tain aezata

de însui Domnul lisus Hristos.

Fratele:A doris tiu, Prea Cuvioase Printe, cum a fost

sâvîritâ aceasta Sfînta Tain în Biserica lui Hristos, dupâ
instituirea ei?

Stareul: Crupul prâznuirii Patelui de ctre Mîntuitorul

nostru lisus Hristos întrete temeiul dogmatic al practicii

ecumenice Ortodoxe, de a sluji la dumnezeiasca Liturghie,

cu pîine dospit, nu cu azimâ, cum fac romano-catoUcii.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, eu am auzit câ romano-ca-

tolicii susin câ Mîntuitorul nostru lisus Hristos, la Cina cea

de Tain, ar fi sârbâtorit Pastile iudeilor i deci azimâ ar fi

întrebuinat i nu pîine dospit.

Stareul: Nu este adevrat, frate Ioane; Mîntuitorul nos-

tru, Domnul lisus Hristos nu a sârbâtorit Pastele iudaic la

Cina pentru c înc nu era vremea lui, ci El a fcut un Pati
deosebit, la care a mîncat pîine i nu azimâ.

Romano-catolicii îi sprijin prerea i practica lor pe

Evangheliile sinoptice, dupâ care s-ar prea câ Mîntuitorul,

la Cina de Taina, ar fi srbtorit Pastele iudaic.

Evanghelistul Ioan, îns, spune precisc lisus Hristos a

fost judecati rstignit înainte de Pastele iudaic. Contrazice-

rea dintre sinoptici i Ioan este numai aparenta i ea dispare

printr-o atenta luare-aminte (Exod 12, 5; Lev. 22, 5; Num. 9,

1; Deut. 16, 1); serbarea Patelui, adic junghierea mielului

pascal se fcea în seara zilei de 14 Nisani inea 7 zile, adic
pînâ la 21 Nisan.

Evanghelitii sinoptici (Mt. 26, 17-19; Mc. 14, 12-26; Le. 22,

7-13), numr cu totul opt zile de azimâ, socotind printre

acestea i ziua de 14 Nisan, în seara creia se prâznuia Pastile.

Deci Evanghelitii sinoptici pun Pastile în prima zi a azi-

melor. Dup ei, ziua de 14 Nisan, fiind zi de azimâ (iardup
obiceiul iudaic, începînd cu seara zilei din ajun, adic din

seara zilei de 13 Nisan) înseamn câ Pastile care se serba în

.•ara zilei de 14 Nisan nu era începutul zilelor azimelor, ci

.c afla în cursul lor.
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Astfel, întîia zi de azime în care, cum spun Evanghelitii

sinoptici, a avut loc Cina cea de Taina i instituirea Euha-
ristiei, nu era ziua de Pati, ci înaintea Patilor, exact ceea ce

arata Sfintul Evanghelist Ioan, cînd pune Cina cea de Taina
cu o zi înainte de Pati (In. 13, 1).

Aadar, Mîntuitorul nu a serbat Pastile iudaic inu a mîn-
cat azime la Cin. Iatâ câ istorisirea Evanghelitilor sinoptici

se armonizeaz întru totul cu aceea a Evanghelistului Ioan,

care spune limpede, ca a doua zi dup ce a fost prins Iisus, a

fost adus dis-de-dimineaâ la Pilat, iar iudeii nu au intrat în

pretoriu, care era loc pâgînesc, ca sâ nu se spurce, cad tre-

buiau sa mnînce pastile (In. 13, 28).

Deci, dupâ cum vezi, frate Ioane, a doua zi dupâ Cina cea

de Tain, iudeii înc nu mîncaserâ pastile, deci nu sosise

srbtoarea la care se mânînc azime.

Tot Sfintul i Evanghelistul Ioan ne spune câ: „Judecata

lui Iisus a avut loc în vinerea Patilor, la ceasul al aselea (Ia

amiaz)".

Deci, pruta contrazicere dintre sinoptici i Evanghelistul

Ioan este din nebgare de seam, pentru câ cei dintîi vorbesc

despre zilele azimelor, iar cel din urm vorbete despre Pati,

al crui început nu corespunde cu începutul zilelorde azime.

De altfel, dac Mîntuitorul ar fi serbat la Cina cea de
Tain Pastile iudaic, masa aceasta ar fi trebuit s fie nu-
mit Pati, iar nu Cin, la care s-a mîncat pîine dospit i
nu azime (In. 13, 28).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar dupâ înlarea Dom-
nului la cer i în vremea Sfinilor Apostoli, cum se sâvîrea

aceast Tain ?

Stareul: Frate Ioane, dupâ Înlarea Mîntuitorului la cer,

Sfinii i dumnezeietii Si ucenici i Apostoli au urmat ne-

schimbat practica dumnezeietii Euharistii, dupâ Preda-
nia cea sfîntâ pe care o moteniser de la învtorul lor,

Iisus Hristos, folosind la aceast Sfîntâ Tain pîinei vin,

i nu azimâ!

Aceasta se vede limpede din cartea Faptelor Apostolilor.

unde citim aa: „i erau neobosii în ascultarea învturii

Apostolilori în hingerea pîirui i în rugciuni" (Fapte 2, 43).

i puin mai jos zice: „în fiecare zi, cercennd cu rivnâ Biserica,

iar în cas frîngînd pîinea, primeau împreun hrana cu inima

curat i vesel" (Fapte 2, 46).

Tot aa i marele Apostol Pavel, cînd vorbete Conn-

tenilor despre Cuminectur, numete Pîinea Euharisticâ

- ARTOS - pîine dospit, i nu azimâ (I Cor. 9, 16).

Aflam i din istoriile cele vechi, c în Biserica primar,

pentru svîrirea Sfintei Euharistii, se folosea pîine dospit

adus decretini ca prinos la biseric i careera pîineobinu-

it în casele lor, adic pîine de grîu dospit, i nu azimâ.

S tii i aceasta, frate Ioane, câ Sfîntâ Euharistie are un

caracter dublu: de TnhUl i de Jerfil.

Din aceast cauz a stat totdeauna în legtura cu Sfîntâ

Liturghie. Iardac vrei sâ tii mai pe larg cum se petreceau

lucrurile în vremea Sfinilor Apostoli, cu slujba Sfintei Litur^

ghiii cu Jertfa Euharisticâ, precum i cu practica împrtirii

cretinilor cu Sfintelei Prea Curatele Taine ale lui Hristos,

apoi ascult cele ce urmeaz.
Cînd se adunau cretinii în casele lor la rugciune, pentru

a sâvîri Sfinta Liturghie, mai întîi înâtau rugciuni, pentru

a sâvîri Sfîntâ Liturghie, iar acestea erau imnuri i psalm.',

apoi se fceau citiri din Vechiul Testament, iar mai apoi din

Epistolele Sfinilor Apostoli, precum i din Evanghelii, aa
dup cum arata lmurit despre aceasta istoricul Eusebiu.

Dupâ Evanghelie se citea o rugciune pentru toi oamenii,

pentru împrai, pentru cei din dregtorii, ca sâ petreac viaa

lor lina i cu odihna în toat evlavia i curia (I Tim. 2, 2-3),

pe urma se fâcea srutarea pâcii, simbolul friei (Rom 16,

16), apoi se aduceau darurile prinoaselor (I Cor. 10, 22), care

constau în pîine, vin, poamei alte roade ale pmântului. La

aceasta se aduga predica, precum vedem la Sfintul Apostol

Pavel, care fiind în Troada, unde erau adunai ucenicii ca sâ
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frîngâ pîinea, a prelungit cuvîntul pînâ la miezul nopii
(Fapte 20, 7).

Dup toate acestea, venea la rînd actul cel mai însemnat,

adic plinirea Jertfei Euharistice, care în Sfînta Scriptur este

numit Fringerea Pîinii (Fapte 2, 42).

Aceasta se fcea dup pilda Mîntuitorului: se rostea o

rugciune de mulumire, la care poporul rspundea Amin
(I Cor. 10, 16).

Urmau pomenirile celor vii si celor mori (Evr. 13, 7), se

rostea Rugciunea Domneasc i apoi se fcea împrtirea
cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale Domnului nostru Iisus

Hristos idup mulumireai rugciunea de la sfîrit se elibe-

ra poporul s mearg în pace la casele lor" (Fapte 2, 42).

Iat dar, frate Ioane, cum se fcea slujba Sfintei Liturghii

iîmprtirea cu Prea Curatele lui Hristos Tainedup Sl-
tarea la cer a Domnului, adic pe vremea Sfinilor Apostoli

(Tez. Ut., tom. in, pp. 61-62).

Fratele: Dar unde se svîreau, Prea Cuvioase Printe,
toate aceste slujbe, fiindc pe atunci nu cred c erau biserici

aa de mari ca în zilele noastre?

Stareul: Este adevrat, frate Ioane,c în Biserica primar
nu se aflau biserici atît de mari ca în zilele noastre, deoarece

nu fusese vremes se construiasc biserici, cci Biserica era

prigoniti neîntritâ; ci în acea vreme slujba dumnezeiasc
a Sfintei Liturghii i alte slujbe religioase se svîreau prin

casele cretinilor mai evlavioi. Despre acest lucru ne încre-

dineaz pe noi Sfintele Evanghelii i Faptele Apostolilor.

Astfel, în Sfînta Evanghelie de la Ioan, aflm c Apostolii se

adunau la rugciunei stteau cu uile încuiatede frica iude-

ilor (In. 20, 19), ic una din casele cretinilor în care se adu-

nau Apostolii pentru Fringerea Pîinii era casa Mriei,mama
Sftnruiui Apostol i Evanghelist Marcu (Fapte 12, 12). La fel

era i casa lui Simon Curelarul din oraul Iopi (lafa de azi),

pe malul Mrii Mediterane, unde se ascundea de frica iu-

deilor marele Apostol Petru (Fapte 10, 6). Astfel de case se
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gseau în afara Palestinei, prin multe orae: în Filipi era casa

negutoresei Lidia, cea catehizat de marele Apostol Pavel

(Fapte 16, 14); în Tesalonic era casa lui Just, pe care era s-o

dârîme iudeii, din cauza urii (Fapte 18, 17); în Efes casa lui

Acvilai Priscila (I Cor. 16, 19); în Laodiceea, casa lui Nunfas

(Coi. 4, 15).

în aceste case i în altele asemenea se fcea in acele vre-

muri Sfînta Liturghiei Fringerea Pîinii, pe un Altar care nu

era altceva decit o singur mas (Tez. Lit. tom. II p. 58).

Si marele Apostol Pavel ne arat destul de lmuritc in

vremea sa bisericile cretinilor se aflau în casele lor, alebuni-

lor cretini: „închinâ-se vou - zice - bisericile Asiei, închi-

nâ-se vou cu toat inima în Domnul, Acvila i Priscila, îm-

preun cu biserica cea din casa lor" (I Cor. 16, 19). i iari:

„Salutai pe fraii cei din Laodiceea i pe Nimfas i bisenca

cea din casa lui" (Col. 4, 5).

Din cele artate pînâ aici, frate Ioane, se poate limpede

înelege c, pe vremea Sfinilor Apostoli, atît locul de adu-

nare al cretinilorspre sfâtuire, cîti locul de rugciune pen-

tru slujba Sfintei Liturghii (Jertfa Euharisticâ sau Fringerea

'

Pîinii), era prin casele bunilor cretini.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare cum era evlavia cre-

tinilor, cînd se adunau ei prin aceste case, ca s asculte dum-

nezeiasca Liturghie, învaturile Sfinilor Apostolii la Frin-

gerea Pîinii, adic la Sfînta împrtanie?

Stareul: Despre evlavia i cucernicia cu care se adunau

cretinii i seîmprteau cu Prea CurateleTaine ale lui Iisus

Hristos - Dumnezeu, vorbete marele Dascl al lumii,

dumnezeiescul Printe Ioan Gura de Aur, cu mult admi-

raie, astfel:

„Oare ce fâceau Apostolii cînd mîncau Cina cea Sfînta -

Euharistia ? Oare nu omîncau în rugciunii în cîntri ? Nu

întru învtur îndelungati mult înelepciune?" (Omil.

26, 1 ctre Cor.). $iTertulian arat c: „Atît în vremea Sfinilor

Apostoli, cît i în vremea marilor prigoane, Sfînta Impâr-
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tanie se fcea înainte de mas, cu mare pregtire sufle-

teasca, cu post, cu înfrînare, cu trezvie i cu rugciune, cu
toat curia i evlavia".

Iat,pe scurt, frate Ioane, cum se practica Sfinta Liturghie
i Sfînta împrtanie pe vremea Sfinilor Apostoli. Din aces-
tea se poate uor înelege c de la instituirea acestei Sfinte
Tainei pînâ în zilele noastre,binecredincioii cretini totdea-
una au avut mare evlavie ctre Sfîntai dumnezeiasca Tain
a Euharistiei, i cu mult pregtire sufleteasc se apropiau
ctre împrtirea cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale lui

Hristos.

Fratele: Dar pe vremea marilor prigoane, Prea Cuvioase
Printe, cum mai puteau cretinii face slujbe religioase i care
era rînduiala Sfintei Liturghii i practica Sfintei împrtanii
cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale lui Hristos ?

Stareul: Frate Ioane, înc clin vremea Sfinilor Apostoli
i a urmailor lor, credina cretineasca, prin daruli puterea
Domnului nostru lisus Hristos, Dumnezeul i Mîntuitorul
nostru, întemeietorul ei, a început a cretei a se râspîndi în
chip uimitor în toate prile lumii.

Acest lucru a pus pegînduri pe spurcaii împrai pâgîni,
pe slujitorii zeilor i chiar pe închintorii de idoli, deoarece
toi vedeau binec prin mrturisirea lui lisus ie vine defi-
marea i stingerea religiei lor strmoeti i pâgîne. De aceea
cu toii s-au pornit cu mare prigoan împotriva mrturisi-
torilor lui Hristos lisus.

Aa de crîncene au fost acele prigoane, încît nici istoricii

-din acele vremi, cu toat iscusina lor de a scrie cele ce se
petreceau, nu au pututs arate întru torul cele neînchipuite
de minte munci pe care le sufereau nevinovaii cretini pen-
tru mrturisirea lui lisus Hristos i pentru propovâduirea
adevrului în lume (Eusebiu, Ist. Bis., cap. 8, 9).

Bieii cretini i povâuitorii lor, Episcopii i preoii care
mai scpau de mînia ucigaâ a paginilor, se ascundeau prin

locuri pustii i prin casele cele tinuite ale cretinilor, unde
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îi fceau cu mare grij, dar i cu mult evlavie i cu mare

fierbineal de credin slujbele lor religioase pentru Frîn-

gerea Pîinii, adic dumnezeiasca Liturghie (Euharistie).

Tot în acele vremuri de mare încercare i de lmurire a

sfintei credine, cretinii se mai adunau prin catacombele

dimprejurul Romei . Mrturii asemntoare gsimîn scrierile

lui Lucian din Samosata, pe la anul 200, care povestetecâ:

„întimplâtor a intrat într-o cas necunoscut, în care, aflînd

o scar lung cu trepte, s-a suit într-o camer superioar,

împodobit cu ornamente aurite cai casa lui Menelaus des-

cris de Homer, i aici a gsit oameni stînd în genunchi i
avindu-i feele palide".

Iar Sfîntul Clement Alexandrinul, pe la finele secolului

al U-iea, zice în Stromatele sale c: „Acum se numete peste

tot locul în care se adun cei alei" (Strom. VIU)-i istoncul

Eusebiu, care triete în vremea marilor prigoane, zice: „Pe

cîmpii, însingurtate, în corbii, pe ap, în grajduri, în temni-

e si pretutindenea era biserica lor" (Ist. Bis., cap. 7, p. 22).

Fratele:V mulumesc cu toat smerenia. Prea Cuvioase

Printe,c aibinevoita-mi face cunoscute aceste lucruri. Dar

nuv suprai, dac v mai întreb i alte lucruri ?

Stareul: întreab, frate Ioane!

Fratele: Din celece mi-ai spus, Prea Cuvioase Printe, am

îneles clar,c în vremea Sfinilor Apostolii a marilor prigoa-

ne, Sfinta Liturghiei Sfînta împrtanie se fâcea prin casele

credincioilor, prin catacombe, prin grajduri, prin corâbu i

ori pe unde se putea. îns eu am auzit de la cineva c pe

vremea marilor prigoane, Episcopii i preoii ddeau voie

cretinilors aib Sfintele Taine prin casele lor i chiars se

împrteasc singuri cu ele la vreme de nevoie! Oare aa

s fi fost?

Stareul: Nu numai în vremea prigoanelor a fost acest

obicei, frate Ioane, ci i mai peurm .
Despre acest lucru vor-

bete atît Istoria Bisericii, dti unii Prini bisericeti,precum

sînt Tertulian Istoricul i Sfîntul Ciprian, precum i Sfîntul
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Clement al Alexandriei. Iar Sfîntul Vasile celMare, în scrisoa-

rea sa ctre patriciana Cesaria, vorbind despre acest lucru,

zice aa: „Iar daca în vreme de persecuie cineva este silit s
ia Sfînta împrtanie cu mina sa, cînd lipsete preotul sau
diaconul, este de prisos a se lmuri i nu este lucru grav,
pentru faptul c aceasta se afl adeverit ca un obicei înde-
lungat, prin însi starea lucrurilor. Cci toi monahii vieui-
tori în pustieti unde nu se afl preoi, pâstrînd la ei împr-
tania se pricestuiesc ei singuri. Iar în Alexandria i în Egipt,
chiar fiecare dintre credincioii mireni au, de cele mai multe
ori Sfînta împrtanie la ei acas i cînd vor se împrtesc
singuri". Gsim de asemenea în Istoria Bisericiic Tertulian,
la ceremonii in care posteau pînâ seara i nu voiau s între-

rup ajunarea, le recomanda s ia Sfînta împrtanie acas,
spre a se împrti, dup ora la care vor înceta ajunarea.

Înci marele Grigorie Teologul, în cuvîntul de la îngro-
parea surorii sale, Gorgonia, povestetec fiind ea odat bol-

nava i dezndjduita, a alergat cu lacrimi la Sfîntul Altar i
udîndu-1 cu ele - cu lacrimile ei - precum picioarele lui Hris-
tosi împârtâindu-se: „Minune ! S-a întorssntoas ! Iarde
ar fi rmas în min o fârîmiturâ din Trupul Domnului, cu
lacrimi aceea o mesteca".

Iar Eusebiu, în a sa Istorie a Bisericii scrie aa: „Un preot,

neputîndu-se duce s împrteasc un bolnav (poate de
frica prigoanelor care erau pe vremea aceea), a trimis noap-
tea pe un copil cu Prea Curatele Taine ale lui Hristos lisus,

cas împrteasc pe bolnav. Copilul, ajungînd la casa bol-

navului, a înmuiat Sfînta Euharistie în ap i apoi a dat-o
bolnavului" (Eusebiu, Ist. Bis., cap. 6, 44).

Dar vedemc pînâ în vremea Sfîntului Ambrozie, Epis-
copul Mediolanului (anul 397), mai era obiceiul de a purta
la ei cretinii Sfintele Taine, mai ales în vreme de primejdii.
Aceasta o arat clar acest Sfîrit Ambrozie, cînd sftuiete pe
fratele su Satiric, care urma s fac o cltorie pe mare, s
ia cu sine o fârîmiturâ din Sfînta împrtanie, spre a-i fi de
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aprare în primejdii, zicînd aa: „Fârîmiturâ de Euharisties
spînzure de grumazul tu i te vei mîntui de viforul marii".

Pe lîngâ mrturiile de pînâ acum, mai adaug i o istorie

cu minunea Sfintei Euharistii ce o inea un cretin acas la

el. Aceasta minunat istorie o povesteteEpiscopul Teodosie

al Anuohiei lui Dionisie, Episcopul Seleuciei,zicînd aa: „S-a

întîmplat fericitului Dionisie, Episcopul dinaintea mea al

acestuiora, una ca aceasta. Era aici un negutor foarte evla-

viosi bogat,care era îns eretic, împârtâindu-se de înva-

turile eretice ale luiSevir . Acest negutoravea unom de în-

credere care fcea parte din Sfînta i Soborniceasca Biserica

Ortodox, dup obiceiul ârii. Acest om de încredere a luat

Sfînta împrtanie în Sfînta i Marea Joie. S-a întîmplat ca

dupâ Sfintele Pati sâ fie trimisîn Constantinopolpentru afa-

ceri, uiond Sfînta împârtâsanie în dulap, dupâ ce dduse che-

ia de la dulapstâpîhului sâu. într-o zi, stâpînul a deschis du-

lapuli a gsit Sfînta împârtâsanie într-o batista. Lucrul aces-

ta 1-a întristat pe stâpînul, i nu tia ce sâ facâ cu ea, pentru

câ era sâvîritâ de Biserica Soborniceasc, iar el era eretic de-al

lui Sevir. Atunci el a lâsat-o în dulap, cu gîndul câ are sâ se

împârtâeascâ cu ea omul sâu, la întoarcerea din cltorie.

Cînd a sosit Sfînta i Marea Joie i înc nu se întorsese

omulsu de încredere, negustorul segîndise sâ ardâ Sfintele

Taine din batista, ca sâ nu rârnînâ iar i peste alt an. Des-

chizînd dulapul, vede câ toate Sfintele Prticele au dat în

spic! Cuprins de multa frica i cutremur, din pricina pri-

velitii noi i neobinuite, a luat Sfintele Prticelei împreuna

cu toata casa lui a alergat la Sfînta Biseric, la cel între Sfini

Printele Dionisie, strigând: «Doamne miluiete !»".

Aceasta minune mareiînfricoata, caredepete orice

cuvînti e mai presus.de mintei de cugetare nu a fostvzuta

de doi sau trei, nici de puini oameni uor de numrat, ci a

fost vâzutâ de întreaga biserica, de oreni, de steni, debâ-
tinai i de strini, de toi di merg pe uscat i cltoresc pe

mare, brbaii femei, tinerii btrîni,înelepii proti, clerici
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Si monahi, pustnici, vduve i cstorii, stâpînitori i pu-

ternici. Unii strigau: „Doamne miluieste", alii ludau pe

Dumnezeu în alt chip. Cu, toii îns mulumeau lui Dumne-
zeu, pentru minunile Lui cele nepovestite i neobinuite.

Muli au crezut din pricina acelei minuni i au venit la

Sfînta Soborniceasc i Apostolic Biseric Ortodox (Limo-

nariu, cap. 79).

Aadar, frate Ioane, din toate mrturiile aduse mai sus - i
mai sînt i altele care mai pot fi aduse în sprijinul lor - din

toate, zic, se poate înelege destul de luminatc în vechime

a fost i acest obicei în Biseric, de a se da voie bunilor

cretini s aib Prea Curatele Taine ale lui Hristos prin

casele lor obinuite,i chiarsseîmprteasc ei singuricu

ele, la nevoie.

Fratele: Dar cît vreme. Prea Cuvioase Printe, a inut

acest obicei în Eisericâ, de a avea voie cretiniisin Sfintele

Taine prin casele lor is se împrteasc ei singuri cu ele,

la vreme de nevoie?

Stareul: Acest obicei, frate Ioane, s-a inut în Biserica cu

economie (pogorâmînt), mai ales în vremea marilor prigoa-

ne, adic din anul54dup Hristos,dup terminarea stâpînirii

tiranului Diocleian. Obiceiul a continuati mai tîrziu,dup
încetarea prigoanelor, adic pîn la vremea Marelui Sfînt

Vasile, anul 379,i chiarpîn în vremea Sftntului Ambrozie
al Mediolanului la anul 397,dup cum am artat mai sus, dar

nu în toat Biserica, ci numai pe alocuri, în Egipt, Alexandria

i în ahe pri. Dar i în aceste locuri, obiceiul se îngduia

dup economie i scumpâtate, i numai dup ce s-au înte-

meiatmai bine rînduielile canonice ale Bisericii sub împraii

cretini, care au urmat marelui împrat Constantin.

Iardup ce în Biseric a stpînit scumpâtatea canoanelor

apostoleti, sobornicetii ale Prinilor, Biserica a oprit obi-

ceiulcareîngduia cretinilors aib SfinteleTainepe la case-

le lor i s se poat împrti singuri cu ele. Mai alesc sfa
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aflat c unii dintre cretini profanau Sfintele Taine, între-

buinîndu-le la vrjitoriii la alte lucruri superstiioase.

i în alte scrieri citim aa: „Iar obiceiurile din primele

veacuri deapstra cretinii Sfînta împrtanie cas se poat
împrti în cazul ameninrii cu moartea de ctre persecu-

tori, a încetat odat cu persecuiile".

Fratele. Dar nu tii, Prea Cuvioase Printe, în ce vreme a

oprit Biserica acest obicei?

Stareul: Anul exact, frate Ioane, n-a putea s i-1 spun.

în orice caz, acest obicei nu a ajunspîn în veacul al VTJ-lea,

deoarece vedemc Sfîntul al 6-lea Sobor Ecumenic, care s-a

inut la anul 680, încanonul 58 pedepsete cu afurisenie, timp

de o sâptâmînâ pe cretinul mirean care ar îndrzni s se

împrteasc singur, arîta vreme cît Biserica are Episcopi,

preoi i diaconi, care au puterea i datoria de aîmprti pe

mireni.

Fiindc dup Zonora, tîlcuitorul acestui canon, cretinul

care îndrznetes se împrteasc singur din Sfintele i
Prea Curatele Taine, are mîndrie i îi însuete singur cu

nelegiuire dregâtoria preoeasc. Cci numai preoii, nu i
mirenii, se pot împrti singuri.

Aadar, frate Ioane, dac vom socoti anii di au trecut de

la al 6-lea Sobor, de cînd în Biseric nu mai era acest obicei

de a se împrti cretinii singuri, vedem c au trecut mai

bine de 1200 de ani.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar oare mai sînt i alte

obiceiuri, în privina practicrii din vechime, la Sfînta îm-

prtanie cuPrea Curatele Taine ale Iui Iisus Hristos,i care

azi nu mai sînt?

Stareul: Un alt obicei vechi, frate Ioane, în privina prac-

ticrii Sfintei împrtanii, a fost acesta: în primele veacuri

cretinii, dnd se împrteau,primeau Sfîntuli PreaCuratul

Trup al lui Hristos în palme, aacum primim noi azi Sfînta

Anaforâ.

179



PRINTELE CLEOPA

în aceasta privina, citim urmtoarele: „Sâ se tie câ în

vremile cel mai dinainte Sfîntul Trup seddea în nunile cre-
tinilor, atit brbailor dti femeilor,i acest obicei se inea i
în prile Rsrituluii ale Apusului", li se da atunci Sfinta

împrtanie în ce chip se d acum anafora, precum scrie

despre aceasta Sfîntul Vasile cel Mare, în anul 379, în scri-

soarea 93 câtrepatridanaCesariai fericitul Teodoret, Episco-
pul Tirului, în Istoria Bisericeasca, unde pomenetedecuvîn-
tul Sfîntului Ambrozie câtre împratul Teodosie: „Cum vei

primi în acest fel în mîini Sfîntul Trup al Stâpînului i cum
vei duce la gur Prea Curatul înger?". înc i Sfîntul Ioan
Gur de Aur, în tîlcuirea Psalmului 49, în cuvîntul 26 la Sera-

fim i în cuvîntul 21 la Adriandis i Sfîntul Metafrastul in

viaa acestuia.

Iar Sfîntul al 6-lea Sobor Ecumenic, încanonul 101, afuri-

sete pe preotul care va da i pe mireanul care va primi Prea
Curatul Trup al Domnului nostru lisus Hristos in oarecare

vasdoarâ de aursau de alta materie,i nuîn mîini, în chipul
crucii, puindu-le precum cei ce cinstesc mai mult materia cea
neînsufleit dedt chipul Domnului nostru lisus Hristos.

Deoarece un bogat din acea vreme, cu chip de evlaviei
cinste de dumnezeietile Daruri, fâdnd oarecare vâscioare de
aur sau din alt material scump, înacelea primea Prea Curatul
Trup al Domnului lisus Hristos, iar nu în mîini.

Totaaînva i Sfîntul Chirii al Ierusalimului în cuvîntul

5 i Sfîntul Ioan Damaschinul.

Iar în Biserica Apusului, femeile nu primeau SfîntulTrup
cu mînile goale, ci aveau nitebâsmâlue albe, curate, pe care
leîntindeau în mîinile lor,iaa primeau Prea Curatul Trup.
Despre acest lucru pomenete Sfîntul Augustin în cuvîntul

252 si Soborul ce s-a adunat în cetatea Antisodora, care în

canonul 31 hotrte, zicînd: „Fiecare femeie, cînd se împr-
tete, trebuie sâ aib dominicala sa, iar aceea ce nu o are sa

rârnînâ fr de împrtanie pîn la duminica urmtoare".
Iar dominicala se numea acea bâsmâluâ alb, ceea ce pe

180

DESPRE VISE SI VEDENII

românete înseamn „de duminic", pentru câ duminica se

foloseau la biseric, cas primeasc în ele Trupul Domnului.

Fratele: Dar dt a inut acest obicei. Prea Cuvioase Printe,

de a da Sfînta împrtanie în mîinile credindoilor?

Stareul: Dup unele mrturii. Frate Ioane, avem dreptul

sâ credem câ acest obicei a inut în Biserica mai mult de 800

de ani, deoarece Sfîntul Ioan Damaschinul spune c: „Acest

obicei a inut cel puin 400 de ani, dup moartea Sfîntului

Ioan Gur de Aur", care a fostpe la anul 407.

Fratele: Dar folosirea linguriei la împrtirea cu Sfintele

Taine, cînd s-a introdus, Cuvioase Printe ?

Stareul: Despre vremea dnd s-a introdus linguriaînda-

rea sau împrtirea credindoilor cu Sfintele Taine, frate

Ioane, nu se unesc toi la aceeai prere. Unii susin câ lingu-

ria la împrtire ar fi fost introdusa de Sfîntul Ioan Gur
de Aur, alii, dup dreptate, se împotrivesc, zidnd câ dup
cel puin 400 de ani de Ia moartea Sfîntului IoanGur de Aur

s-ar fi introdus linguria si aduc mrturie canonul 101 al So-

borului al 6-lea Ecumenic care, i-am mai spus, afurisetepe

cretinii care nu primesc Sfîntul Trup al Domnului înpalme.

Ded, dac ar fi introdus Sfîntul Ioan Gur de Aur linguria,

atunci Soborul al 6-lea, dup aproape 300 de ani, nu ar fi

afurisit pe cei ce nu primesc împrtania în mîini,dup Pre-

dania cea veche care eraîn uz în acea vreme în Biseric.

Fratele: Dar care a fost pricina, Prea Cuvioase Printe,

pentru care Biserica a introdus linguria la împrtirea cu

Prea Curatele Taine ?

Stareul: Pricina pentru care s-a introdus linguria la îm-

prtire, frate Ioane,nu este nevrednida mirenilor, d credin-

a cea dreapt i frica de Dumnezeu (Sfîntul Ioan Damas-

chinul,Dogmatica, voi. IV). Deoarece, precum spune Eustatie

Arghebitie, oarecarinecredindoi, prefâcîndu-sec sîntcre-

tini, s-au unit cu ereticii sau cu cei cu nravuri rele, luînd în

mîini Sfîntul Trup sau îl aruncau sau U ascundeau, sau îl

foloseau la farmece i la alte ruti. Iar prin folosirea lingu-
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riei, dîndu-se Sfîntul Trup în gur, a încetat odat cu toata

pricina unei defimri ca aceasta (Sfîntul Ioan Damaschinul,
Dogmatica, voi. IV).

Fratele: Mi-ai spus, Prea Cuvioase Printe,c Soborul al

6-lea Ecumenic, princanonul 58,pedepsete cu afuriseniepe
cel ce va îndrznis se împrteasc singur, fiindc cel ce
face una ca aceasta arat c are rrundrie,însuindu-i luidre-
gâtoria preoeasc. Dar dac se va gsii vreun preot care ar
da voie la mirenis poarte la ei Sfintele Tainei s se împr-
teasc singuri cu ele, ce pedeaps canonic ar avea unul
ca acesta?

Stareul: Frate Ioane, preotul care va îndrznis dezlege
cu de la sine putere hotârîrea acestui canon cade sub aceeai
pedeaps a canonului. Deci, canonul 58 al Sinodului al 6-lea
Ecumenic afurisete pe mireanulcareseîmprtete cu Sfin-
tele Taine singur. Acest lucru îl arat luminat canonul al 2-lea
al Sinodului al 6-lea Ecumenic, zicînd: „Dac cineva se va
prindes înnoiasc vreun canon saus rstoarne cele rihdu-
ite de dînsul, va fi vinovat s primeasc certarea, precum
acelai canon înva i prin aceleai în care greete se va
vindeca" (Pidalion de Neam, p. 149).

Iar tilcuirea acestui canon este i mai limpede, cci zice: „Iar

de s-ar afla cineva cas apuce s strice sau s surpe vreun ca-
non, afurisete, caterisete sau anatema, acestea s le ia i cel

ce stric sau surpcanonul" (Pidalion deNeam,pp. 149-150)

.

Citim i în Pravila cea mare a Bisericii aa: „Preotul care
va da Sfintelei Prea Curatele Taines le poarte la sine citeul
cel destoinic sau omul prost,s le poarte ei încoace i încolo,

pentru oarecare treabi nu cu frica lui Dumnezeus le poar-
te, unii ca aceia s se pocâiascâ trei ani" (P. B. G, p. 100).

Fratele: Dar cu Sfînta i dumnezeiasca Liturghie, Prea
Cuvioase Printe, cum au mai urmat lucrurile, dup ce au
încetat marile prigoane? Oare s-a mai fcut mult vreme
dup aceea prin casele cretinilor?

Stareul: Dup încetarea marilor prigoane, frate Ioane,
Biserica a mai îngduit, cu economie, în cazuri foarte rare,

de a se mai face Sfînta liturghie prin casele bunilor cretini.

Aceasta oînelegemdin viaa Sfîntului Ambrozie care, aflîn-

du-se la Roma, a sâvîrit Sfînta Liturghie în casa unei evla-

vioase matroane, care locuia dincolo de Tibru.

De asemenea,i Sfîntul Chirii al Alexandriei aratc pe

vremea lui, în anul 444, înc se mai aflau unii preoi care

fceau Sfînta Liturghie pe la casele cretinilor (Epistola a 9-a).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar în ce vreme a oprit

Biserica s se mai sâvîreascâ Sfînta Liturghie în caselecre-

tinilori ce Sfinte Canoane opresc acest lucru ?

Stareuh Frate Ioane,în cele mai multepri ale lumiicre-

tine, atît Sfînta Liturghie dti SfîntulBotezau încetat asemai fa-

ce prin casele cretinilor, odat cu încetarea marilor prigoane.

Iar Sfintele Canoane, care opresc de a se mai sâvîri

Sfînta Liturghie prin casele cretinilor, sînt acestea: cano-

nul 58 al Sinodului din Laodiceea, anul 365, care zice: „Nu

se cade prin case a se face producerea de Episcop sau de

preot" (Pidalion, p. 300).

Din cuprinsul acestui canon vedem c nu mult vreme

dup încetarea prigoanelor, Sfinii i dumnezeietii Prini

au hotârît sânu se mai fac Sfînta Liturghie prin casele parti-

culare ale cretinilor. Cci prigoanele au încetat o dat cu

venirea împratului Constantin pe la anii 303-305, iarSinodul

din Laodiceea s-a inut cu 60 de ani mai tîrziu.

Sfîntul Ioan Gur de Aur, la începutul secolului al cin-

cilea se arata foarte nemulumit c înc se mai gseau pe

vremea lui preoi care îndrzneau s fac Sfînta Liturghie

prin casele oamenilor. Cu acest prilej, eline oOmilie, în care

arat diferena dintre rugciunea obteasc i cea dincasi

oprete de a se mai sâvîri Sfînta Liturghie i Sfîntul Botez

prin casele oamenilor, fr tirea Episcopului (Comentariu

laTimotei).

La fel i Fericitul Augustin, care a trit pe la anul 430,d
o hotârîre pentru eparhia sa, astfel: „în casele cretinilor, afar

de rugciuni i de Psalmi, altfel de cult s nu se mai sâvîr-

eascâ" (Epistola 121).
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Iar Sfinii i dumnezeietii Prini de la Sinodul al 6-lea
Ecumenic nu numaic opresc a se sâvîri Sfînta liturghiei
Sfintul Botez prin casele oamenilor, cii chiar pedepsesc cu
caterisire pe clericul care ar îndrznis fac acest lucru.

„Clericii carefr voia Episcopului liturghisesc prin casele
cele de rugciune care se afl prin casele oamenilor credincioi,
hotârîm s se fac aceasta numai cu aprobarea Episcopului
locului, iardac un preotnu va pzi aceast hotrâre,s se cate-
riseasc". Canonul 31 i 59 al Sinodului al 2-lea, care s-a inut
la Constantinopol în anul 361, merge mai departe: Nu numai
pe preoii care vor liturghisi prin casele cretinilor fr voia
Episcopului caterisete, cii peînii cretinii mireni care se vor
împrti de la aceti preoi îi afurisete (Canonul 12-13-14).

De asemenea. Sinodul din Gangra, anul 430, prin cano-
nul al 6-lea,d anatema pe cei ce ar face slujbele bisericeti
afar din biseric, fr voia Episcopului.

Aadar, frate Ioane,dup cum ai auzit, toi Sfinii Prini
de la Sinoadele pomenite mai sus, toi cu o gur, opresc cu
caterisire pe clericii care ar îndrznis fac Sfînta liturghie
sau s boteze prin casele cretinilor, fr voia Episcopului
locului, iar pe mirenii carese vorîmprti de aceti preoi îi

supune afurisirii.

Deci, ine bine minte aceste lucruri,c îi vor fi de folos
in via, spre a nu cdea în cursa celor ce fac neorînduialâ în
Biserica lui Hristos.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, unpreot mi-a spus cîndva
c la începutul cretinismului cretinii se împrteau cu Sfin-
tele Taine în fiecare zi. V-a ruga s-mispuneicuma fost acel
obicei în Biseric, de a se împrti cretinii zilnic cu Prea
Sfintele Taine ale lui lisus Hristos ?

Stareul: Da, frate Ioane, în primele zile ale Bisericii Cre-
tine era obiceiulde a seîmprti cretinii în fiecare zi. Aceas-
ta se vede din Faptele Apostolilor, unde citim aa: ,',în fiecare
za cercetau cu rîvn Biserica, iar pe acas fringeau pîinea,
pnmeau hrana cu inima curati vesel. i erau neobosii în
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ascultareaînvturii Apostolilor, înîmprtire, în Frîngerea

Pîinii i în rugciune" (Fapte 2, 42-46).

Fratele: Dar aici. PreaCuvioase Printe, este vorba de Frîn-

gerea Pîinii, nu de Sfînta împrtanie. Sau prin Frîngerea

Punii se înelege Sfînta împrtanie cu Sfintele Taine?

Stareul:S tii, frate Ioane,c în Biserica primar Sfînta

împrtanie este adesea numit Frîngerea Pîinii (Fapte 2,

42-46), alteori i se mai zice„Mas"i„Cina Domnului" (ICor.

10, 21 i 11, 22); i se zice i „Pîine i Pahar binecuvîntat" (I

Cor. 10, 16) sau „Mîncare i Butur duhovniceasc" (Tez.

Ut ffl, p. 61).

Deci, ori de dte ori vei întilni în dumnezeiasca Scriptur

aceste denumiri,s tiic este vorba deTaina Sfinteii dum-
nezeietii Euharistii.

Fratele:V mulumesc. Prea Cuvioase Printe, de aceste

luminri i lmuriri, dar parc tot mai am unele nelmuriri

i îndoieli i v-a ruga s-mi spunei pe larg despre împr-
tirea zilnic a primilor cretini.

Stareul: Eu socoteam, frate Ioane,c te-ai lmurit îndea-

juns cu cele spuse. Dac îns vreis fii lmurit mai pe larg,

asculta. împrtirea zilnica cu Sfintele Taine ale lui Hristos

din Biserica primar a durat i mai tîrziu prin unele locuri

i, în cazuri izolate, s-a apropiat chiari de zilele noastre.

Sfintul Vasile cel Mare, marele Ierarh i Dascl al lumii,

scriepe la anul 372 patricienei Cesaria urmtoarele: „Estebun
i folositor lucrus teîmprteti în fiecare zi, primind Sfin-

tul Trup i Sfintul Sînge al Iui lisus Hristos, deoarece El ne

spune lmuritc: «Celce mânîncâ TrupulMeui bea Sîngele

Meu, acela arevia venic» (In. 6, 55). Ccicine se îndoiete

c a seîmprti cineva neîntrerupt în via nu este altceva

dedt a tri în multe feluri ?"

.

Prin prile Galileei, Italieii Spaniei i mai tîrziu pe vre-

mea Sfîntului Vasile sepractica împrtirea zilnic dectre

unii cretini evlavioi. Sfintul Ambrozie i ali Sfini Prini
vorbesc în scrierile lor de obiceiulîmprtirii zilnice care se

practica de ctre unii cretini în diferitele pri ale lumii.
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Istoricul bisericesc Rufin, mort la anul 140, scrie câ Apo-
loniu, Stareul unei mnstiri de 500 de clugri din apro-
pierea oraului HermopoH-Egipt, recomanda împrtirea
zilnic, cu scopul de a nu se înstrina de Dumnezeu (Ist.

Monahilor, cap. II).

Tot aa i Cuviosul Nil Sinaitul, mort la anul 430, sftu-
iete, zicînd: „Ferete-te de oricestricciuneiîmpârtâete-te
în fiecare zi, cci astfel Trupul lui Hristos se face al nostru !"

Iar Sfîntul TeodorStuditul, mort la anul 826, sftuiete pe
ucenicii si, zicînd: „S-ar cuveni, desigur, ca noi, cei ce vie-

uim în mnstiri, s ne împrtim în fiecare zi i nu rar,

numai la fiecare Sfihtâ Liturghie". Apoi adaug: „V spun
aceasta nu pentru c a dori s v apropii pe voi de Sfînta

împrtanie cu uurini neluare-aminte,cci este scris «Sa
se cerceteze omul pe sine»". Citim de asemenea câ împr-
tirea zilnic s-a practicat printre monahii Sfintului Munte
al Athosului, prin secolul al XVUJ-lea i începutul secolului

al IX-lea, practica fiind susinut de Cuviosul Nicodim Aghi-
oritul i de Atanasie de Pros. Cuviosul Nicodimînva câ
astfel de împrtire „...este folositoare dac se va face cu
pregtirea cuvenit" . Iar Atanasie de Pros zice: „Noi nu ne
împrtim în fiecare zii nici pe alii nuînvm acest lucru,

precum ne clevetesc unii... Iar de se va gâsi cinevas se îm-
prteasc zilnic, aceasta nu este o vina, daca acela se va
împrti cu cuget curat".

Mai aproape de noi este Arhimandritul de la Mnstirea
Spask din Rusia, unul dintre ucenicii lui Paisie, despre care

se spunec s-a împrtit cu Sfintele Taine în toate cele 18
zile dinaintea morii sale la anul 1845, nemailuînd în acest

timp alta hran, decît doar cîteva picturi de ap.
Din toate aceste mrturii, frate Ioane, credc te-ai lmurit

îndeajuns câ împrtirea zilnic, dei nu a fost un obicei

sobornicesc al Bisericii de totdeauna, de la începutul Bisericii

i pînâ în vremea noastr s-au gsit mereu monahii cretini

mai evlavioi i mai rîvnitori cares se împrteasc zilnic
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cu Sfintelei Prea Curatele Taine ale Domnului nostru Iisus

Hristos.

Fratele: Asupra acestui lucru. Prea Cuvioase Printe,

m-am lmurit pe deplin,a vrea îns sâ mai tiudac Biserica

Soborniceasca i Apostolic a dat vreo porunc, obligjndu-i

pe cretini sâ se împrteasc în fiecare zi, i cum privete

Biserica practica împrtirii zilnice cu Sfintele Taine?

Stareul: Biserica Soborniceasc, frate Ioane, nu a dat nici

o porunc prin care sâ oblige pe cineva la împrtirea cu

Sfintele Taine, deoarece acest obicei, adic împrtirea cu

Sfintele Taine, este un lucru de contiin i Biserica a lsat

pe fiecare sâ urmeze propriei sale contiine. Iarfa de obi-

ceiul împrtirii zilnice, Biserica a pstrat întotdeauna o
rezerv i o oarecare îndoiala.

Despre acest lucru avem mrturii de la scriitorii bise-

riceti . Astfel, Fericitul Ieronim zice în aceasta privina: „tiu

câ acesta este obiceiul la Roma, ca credincioii sâ primeasc

zilnic Trupul Domnului nostru Iisus Hristos, ceea ce eu nu
blamez, dar nici nu laud" (Epistola 48, 15i 71, 6).

Aproape la fel vorbetei Ghenadie de Marsilia, care zice:

„Nici nu laud, nici nu critic împrtirea cu Sfintele Taine în

fiecare zi. Eu îndemn îns i sftuiesc câ se cuvine sâ ne îm-

prtim în toateduminicile dac, bineîneles, sufletul nu este

tulburat de pcat" (Despre dogmele Bisericii, cap. III).

Deci, Biserica Soborniceasc nici nu recomanda împr-
tirea zilnica pentru toi, nici nu interzice obiceiul zilnicei

împrtiri. Ci toat vremea, fa de acest obicei, a pstrat o

rezerv i o oarecare îndoial.

Avînd în vedere câ nu-i uor unui suflet cretin sâ se afle

gata de împrtire în fiecare zi, deoarece, dup Apostolul,

care zice: „toi multe greim", lesne alunecmînmulte grea-

lecarenepot tulbura pacea contiineii prin aceasta neînde-

prteaz de vrednicia apropieriii împrtirii cu Sfintelei
Prea Curatele Taine ale lui Hristos. Cci, dup mrturia Sfîn-

rului Ioan Gur de Aur, „Cele Sfinte se dau celor sfini".
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Fratele: Am îneles, Prea Cuvioase Printe, ca Biserica

Soborniceasca nu a dato regul oficiala pentruîmprtirea
zilnica cu Prea Curatele Taine ale lui Iisus Hristos. Dar pre-

otul de care v-am pomenitmai înainte mi-a spus ca Sinodul
al 6-lea Ecumenic, prin canonul 66, a datporunca obligatorie,

pentru toi cretinii, de a se împrti în fiecare zi.V rog
sâ-mi spunei dac lucrurile stau aa.

Stareul: Nu este adevrat, frate Ioane, ce i-a spus acel

preot
.
Sinodul al 6-lea Ecumenic nu a dat nici o hotarîre obli-

gatorie pentruîmprtirea zilnica cretinilorcu PreaCura-
tele Taine, ci pentru a se da o mai mare însemntate srbto-
rilor Patelui, prin canonul 66, acestSinod a fcuto dezlega-
re excepional, îngduind tuturor cretinilor care vor mer-
ge la biserica din ziua de Pati pînâ la Duminica Tomeis se

poat împrti cu Sfintele Taine în fiecare zi a Sâptâmînii

celei Luminate, aceast sâptâmînâ fiind socotit ca oprelun-
gire a învierii, ca un continuu Pati.

Tîlcuirea acestui canon spune aa: „Fiindc toat Sâptâ-

mînâ Luminat se socotete ca o zi numita cu numele
Domnului, de aceea acest canon rînduiete ca toi cretinii

în sâptâmînâ aceasta s stea în biserica, veselindu-se i
prâznuind învierea Domnului... împârtâindu-se cu Sfintele

Taine" (Pidalion, p. 189).

Fratele. Tot acest preot, Prea Cuvioase Printe, mi-a spus
c atît canonul 9 al Sfinilor Apostoli, precum i canonul 2 al

Soborului din Antiohia, anul 341, afurisete pe cretinii care

nu se vorîmprti cu Sfintele Taine în fiecare zi.

Stareul: Nici acest lucru nu-i adevrat, frate Ioane,cano-

nul 9 al Sfinilor Apostoli, canonul 2 al Soborului din Antio-
hia, precumi canonul 3 al Sfîntului Timotei al Alexandriei

vorbescdespre împrtirea deas carese practic în vechea

Biseric Cretina, ceea ce se arata în tîlcuirea acestor canoane

.

Dar pentru deasa împrtire, nici unul din aceste canoane
nu vorbete i nici nu afurisete pe cretinii care nu s-ar îm-
prti în fiecare zi.
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Iarca sâ ne orientm mai bine,s citim mai bine canonul

9 al Sfinilor Apostoli, care zice aa: „Toi credincioii care

intra în biserica i aud Scripturile, dar nu îngduie la rug-

ciunei la Sfînta împrtanie, sâ se afuriseascca uniice fac

neorînduialâ în Biseric".

Fratele: Dup cîte înelegeu, Prea Cuvioase Printe,cano-

nul spune clar câ trebuie sâ se afuriseasc cretinii care intra

în biserica i nu se împrtesc. Poate nu se afuriseau cei ce

mergeau arunci la bisericm ziua în care nu se fcea Sfînta

Liturghie. Iar dac se fcea atunci, negreit cei ce veneau la

biserica i nu seîmprteau în fiecare zi trebuiau sâ se afu-

riseasc. Dar oare. Prea Cuvioase Printe, în acea vreme se

fcea Liturghie în fiecare zi ?

Stareul: Frate Ioane, Sfînta Liturghie, ca i în vremea

noastr, în unele locuri se fcea zilnic, iar în cele mai multe

numai sîmbâta i duminica.

Scriitorii bisericetiOrigen, Tertulian,Eusebiu al Cezareii

i Sfîntul Ciprian vorbesc despre slujirea Sfintei Liturghii

numai sîmbâtai duminica.Gsimi la ali scriitori bisericeti

câ Sfînta Liturghie se fcea i mai desi mai rar.

Fratele Dardac Sfînta Liturghie se sâvîrea zilnic. Prea

Cuvioase Printe, apoi eu cred c i împrtirea se fcea

zilnic.

Stareul: Nu-i delocaa cum crezi fria ta, frate Ioane.i
Sfîntul Ambrozie al Mediolanului, în anul 307, arat câ pe

vremea sa Sfînta Liturghie se fcea în fiecare zi (Epistola 90),

dar tot elne spune câ cretinii din vremea sa seîmprteau

odat pe an abia: „Dumnezeu, zice el, ne-a dat aceasta Pîine

pentru toate zilele, iar noi o lum numai o dat pe an"

(Pidalion, p. 11).

Iar dumnezeiescul Printe Ioan Gur de Aur aratac pe

vremea sa, înConstantinopol, Sfînta Liturghiese fcea zilnic,

dar atît cretinii cît i monahii se împrteau cu Sfintele

Taine foarte rar, cci zice: „Muli cu Tainele acestea o dat

pe an se împârtâesc, iar alii de doua ori... iar clugrii cei
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de prin pustii tot o data pe an se împrteau, iar de multe
ori i Ia doi ani" (împ. de gnu, p. 53).

Deci, frate Ioane, nu este adevrat ceea ce crezi fria ta,

cdac undeva se face Sfînta Liturghie zilnic, apoi si împr-
tirea cu Sfintele i Prea Curatele Taine se face zilnic. Eu
i-am spus i mai înaintec obiceiul împrtirii zilnice nu
era general, nu s-a practicat niciodat în Biserica Cretini
niciîn toate timpurile, ci a avut un caracter de practic locala
i individual.

Cu toatec Sfînta Liturghie nu a încetat a se face prin
unele locuri zilnic, precum vedemc se face în mnstiri i
pe la Episcopii, totui împrtirea cu Sfintele Taine nu s-a
mai fcut zilnic, deoarece evlavia cretinilor fat de aceast
Sfîhtâi dumnezeiasc Tain nu a mai fostaa de aprinsa ca
la primii cretini.

Despre aceasta ne încredineaz i Fericitul Augustin,
mort la anul 430, care zice aa: „în prile Rsritului, cei mai
muli dintre cretini nu seîmprtesc în fiecare zi din Cina
Domnului" (Pidalion, p. 2).

Poate c tocmai aceste mrturii sa le fi avut în vederei
Teodor Balsamon, unul din ulcuitorii canoanelor care a trit
pe la sfîritul secolului al XH-lea, cînd zice: „Cu neputina este
cretinilor a seîmprti în fiecare zi" (Pidalion, p. 10).

Fratele: Aceste lucruri le-am îneles, Prea Cuvioase Prin-
te, îns va rogsam lmurii cum stau lucrurile cu celedou
canoane: canonul 9 alSfinilor Apostoliicanonul 2 al Sobo-
rului dinAntiohia care,dup prerea mea, afurisetepecre-
tinii care vin la biseric i nu se împrtesc la fiecare Sfintâ
Liturghie, deoarece canonul spune lmurit c: „Toi cre-
dincioii care intr în biseric i aud Sfintele Scripturi, dar
nu îngduie la rugciuni i la Sfînta împrtanie, s se
afuriseasc".

Stareul: Numai i se pare, frate Ioane, cci adevrul nu
este acesta. Aceste dumnezeieti canoane s-au dat de ctre
Sfinii Apostoli i de dumnezeietii Prini pentru a trezi
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contiinele adormite i rîvna credincioilor spre rînduiala

desei împrtiri, care fusese la început în Biseric, precum

i-am mai spus; dar nici canonul 9 al Sfinilor Apostoli, nici

canonul 2 al Soborului din Antiohia nu afurisescpe cretinii

care nu se împrtesc cu Sfintele Taine la fiecare Sfînta

Liturghie.

Bineîneles, daca acetia vor avea motive întemeiate de

a nu se împrti. Adic dac ei au fostoprii de laîmprta-

nie de ctre Episcopii sau duhovnicii lor, saudac li s-a întîm-

plat ceva în ajun, precum ar fi: daca aubutapsau au vrsat,

sau altceva ar fi ptimit (vezi P. M. B.,' canonul 2 Antiohia).

Deci, cele dou canoane de mai sus afurisesc numai pe

acei cretini careintr în biseric i aud Sfintele Scripturi, dar

nu îngâduiesc la rugciune i la împrtania cea în duh i
cuvînttoare. Adic nu au rbdare sa stea în biserica i sa

asculte toate rugciunilei toat slujba Sfintei Liturghii pînâ

la capt, ci ies dinbisericmai înaintede vreme i prin aceasta

ei tulbur linitea celorlali cretini care se împrtesc de

împrtirea cea duhovniceasc de care se fac prtai toi

ceilali credincioi care participa la Sfînta i dumnezeiasca

Liturghie.

Fratele: Dar cum, Prea Cuvioase Printe,învremea Sfintei

Liturghii,se potîmprti îndou feluri credincioii cretini

care vin la biseric ?

Stareul: Da, frate Ioane, dou sînt împrtirile, fiindc

i omul este îndoit: una este împrtania cea tainic a Jert-

felnicului,prin care credincioii seîmprtesc în chip simit

cu Trupuli Sîngele Domnului, iar a doua împrtanie este

cea duhovniceasc, prin care credincioii se împrtesc în

chip duhovnicesc i gînditor din dumnezeiasca i Sfînta

Liturghie (Râzb. Nev., Cuvînt înainte).

Deci,i participarea în duh la Sfînta Liturghied credin-

cioilorchip deîmprtaniei de unire a lor cu Dumnezeu.

Aceast unire se sâvîrete prin cunoatere, înelegerei
iubire, fiindc prin prezena Ia Sfînta Liturghie credincioii
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se gsesc sub raza duhovniceasc a Cinei celei de Taina, i
au puterea de a fi prtai la ea cu gândul i cu mintea i cu
inima, numai de vor urmri cu toata atenia slujba Sfintei

liturghii. Printr-o astfel de participare ei potdtiga sfinenia
în chip moral.

Aceasta împrtanie se împrtete prin miridele
(prticelele) scoase pentru numele fiecruia. Prin aceasta
prticica ei se împrtesc de sfinenie, precumdespre aceas-
ta arata Sfîntul Simeon Tesaloniceanul: „Cci prin atingerea

acestor prticele de Trupul euharistie al Domnului nostru
Iisus Hristos, Sfîntul Har se comunica i sufletelorcare au fost

scoase de la Proscomidie. i dac omul este dintre cei evla-
vios: sau dintre cei ce au greit, dars-au pocit, atunci, nev-
zut, el se împrtete Harului, primind în multe cazuri i
folos trupesc".

IarStareul Paisie zice: „în toata vremea i în tot locul, fieca-

re dintre credincioi poate sâ seîmprteasc cu duhul, avînd
foloase destul de mari. In acest fel se împrtete omul i se

hrnete în chip nevzut cu Domnul nostru Iisus Hristos, ori

de dte ori se gîndete cu evlavie la taina Întruprii i ptimirii
Sale se umple de iubire ctre El" (Paisie de la Neam, p. 334).

Aadar, frate Ioane, ine mintec sîntdou chipurileîm-
prtirii, precum i-am spus: aceasta de-a doua, adic îm-
prtania duhovniceasca sau gînditoare,deinu este desâ-
vîritâ ca cea tainic a Jertfelnicului, uneori ea este atît de
plcut lui Dumnezeu, încît poate nu sînt alte împrtiri
tainice pentru lipsa celor ce le primesc (Râzb. Nev., p. 201).

Deci, frate Ioane, cînd canonul 9 al Sfinilor Apostoli afu-

risete pe cretini (cei ce intr în biserica, darnu îngduie la

împrtire i la rugciune), sau mai clar, cum zice canonul
2 al Soborului din Antiohia: „Iar nu se împrtesc de rug-
ciune împreun cu poporul sau se întorc de la împrtirea
Sfintei Euharistii, dup oarece neorînduieli" (Pidalion, p. 276).

Seînelege c, pe lîng ceice nuvoieses se împrteasc
cu Sfintele Taine, nefiind oprii de la aceasta de ctre Epis-

copii sau duhovnicii lor, se afurisesc i acei cretini ce intra

192

DESPRE VISE SI VEDENII

în bisericai ascult citirea Sfintei Scripturi, dar nu îngduie
s stea la rugciunii la duhovniceasca împrtire, acUcâ nu
vor sâ steapînâ la urmai sâ asculte cu toatevlaviai atenia

slujba dumnezeietii Liturghii.

Fratele: Din toate cîte mi-ai spus pînâ aici, Prea Cuvioase
Printe, euam îneles c sîntdou feluri de împrtiri: una
simit i alta gînditâ; câ atît canonul 9 cîti canonul 2 al So-

borului din Antiohia nu afurisesc pe cretinii care nu se îm-
prtesc cu Sfintele Tainei la fiecare Sfîntâ Liturghie,dup
cum îmi spusese acel preot, ci aceste canoane afurisesc pe
aceti cretini ce se întorcde !a împrtirea Sfintei Euharistii,

fârâ a avea pricina binecuvîntatâ sau oprita de Ia duhovnicii

lor, precum i cretinii care nu îngduie la împrtirea cea

duhovniceasca, adic nu vor sa stea pînâ la urm i sâ asculte

cu evlavie slujba Sfintei i dumnezeietii Liturghii.

Stareul: Ai îneles, frate Ioane, sau mai ai i altceva de
întrebat?

Fratele: Da, Prea Cuvioase Printe, ziceai câ prin cuvîntul

„împrtire" canoanele de mai sus nu se refer numai la

împrtirea cu Sfintele Taine, ci i la împrtirea cea gîn-

dit, de asemenea ziceai câ i Sfînta Liturghie se cheamâ
împrtire. Oare este scris undeva câ Sfînta Liturghie se mai
numete i împrtire?

Stareul: Dac vrei sâ te încredinezi de acest lucru, frate

Ioane, citete subînsemnarea canonului 9 Apostolic, unde se
vede scris chiar aa: „Apoi canonul nu zice în fiecare zi, ci

afurisete pe cei ce nu îngduie la Sfînta Împrtanie, adicâ

atunci cînd se sâvîrete Sfînta Liturghie" (Pidalion, p. 11).

Fratele. Darcanonul 9 alSfinilor Apostoli, Prea Cuvioase
Printe, amintetei de rugciune, zicînd: „Dar nu îngduie
la rugciune i la Sfînta împrtanie", apâi oarei prin cu-

vîntul rugciune, tot slujba dumnezeietii Liturghii oarat ?

Stareul: Adevârat, frate Ioane, arnîndouâ acestea le îne-

lege canonul prinrugciunei împrtirea cu Sfintele Taine,

i ca sa fii încredinat de acest lucru, apoi asculta pe Mitro-
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politul Gavriil al Philadelphiei care, în tilcuirea celor apte
Taine ale Bisericii de Rsrit, arâtînd diferitele numiri ale

dumnezeietii Liturghii, zice: „Desîngei deaducerei slujba

cuvîntâtoare i Euharistie" i „Dar cinstit i Rugciune i
împrtire".

Fratele. Dar înce fel,Prea Cuvioase Printe, dumnezeiasca
Liturghie se numetei Rugciune i împrtire ?

Stareul: Dac vrei s cunoti i acest lucru, frate Ioane,

apoi ascult mai departe pe acel tîlcuitor, care zice: „Sfînta

Liturghie se numete i Rugciunea ce pururea se svîrsete
de noi, pentru pravoslavnicii cei vii i pentru cei adormii
întru Hristos" (id. pp. 33-34).

Iar c Sfinta Liturghie se mai numete i împrtanie,
acelai tîlcuitor arat, zicînd: „Se numete i împrtire i
Liturghie si este cu adevrat dup dumnezeiescul Damas-
chinul i pentru c ne împrtim cu Hristos prin ea i ne
facem prtai Trupului Dumnezeiriii pentruc ne împr-
tim i ne unim unii cu alii. Ca de vreme ce dintr-o pîine

ne împrtim cu toii, un Trup al lui Hristos i un Sîngei
unul altuia mdulare ne facem" (ibid).

Dup cum vezi din aceast rîlcuire, frate Ioane, Sfînta

Liturghie se numete i împrtire i Rugciune. Iar acei

care ies din biseric mai înainte de vremei nu voiesc a lua

parte la aceast gînditoarei duhovniceasc împrtire, adi-

c nu voiesc a asculta cu evlavie slujba Sfintei Liturghii pînâ
la capt, se afurisesc de mai sus amintitelecanoane ca i acei

credincioi care se întorcde la împrtirea Sfintei Euharistii

fr motive binecuvîntate.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, mai sînt i alte mrturii
cares congiâsuiascâ cu mrturia pe care mi-ai dat-o?

Stareul: Dac mai vreii alte mrturii, frate Ioane, asculta

pe Alexie Arsti,unul dintre ulcuitoru SfintelorCanoane, care

înmono<anonulsu privitor la celede maisus ziceaa: „G-
nenu ateapt la biseric, înc nefiind svîrit slujba Sfintei

Liturghii, ca i cum ar face netocmire Bisericii, acela s se

afuriseasc" (P. M. B., p. 312).
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Fratele: Acum am îneles clar, Prea Cuvioase Printe, câ

toate cele artate pîn acum de Prea Cuvioia Voastr în pri-

vina canonului 9 Apostolici canonului 2 de la Soborul din

Anuohia sînt adevrate i în pas cu înelesul sobornicesc al

Bisericii. Deci, acum sînt convins pe deplin câ nu are drep-

tate acel preot care mi-a spusc acestedou canoane afurisesc

pe toi cretinii care nu se împrtesc cu Sfintele i Prea

Curatele Taine în fiecare zi.

Stareul: Bine câ ai îneles mcar acum, frate Ioane, cele

ce a trebuits le înelegi.

Fratele:V rogs nu v suprai, Prea Cuvioase Printe,

dacv mai întreb ceva.

Stareul: întreab, frate Ioane,c num supr.
Fratele: Tot acel preot mi-a spus, Prea Cuvioase Printe,

câ Sfîntul IoanGur de Aurscotea afara din biserica pe cre-

tinii care nu se împrteau cu Sfintele Taine în fiecare zi i
nu-ilsa nicimcars se roageîmpreuna cu cei ce erau vred-

nici a se împrti în fiecare zi cu Sfintele Taine. De aceea,

tare v-a ruga sâ-mi spuneidac este adevratce mi-a spus

mie acel Printe.

Stareul: Nici acest lucru nu este adevrat, frate Ioane;

Sfîntul Ioan Gur de Aur nu scotea din biseric pe cretinii

care nu se împrteau cu Sfintele Taine în fiecare zi, ci el

scotea din biseric pe cretinii ce se aflau sub canonul poc-
inei i care dup canonul 10 al Sfinilor Apostoli i dup
rînduiala celor patru trepte de canonisire ce erau pe acea

vreme în Biseric nu aveau voie sâ stea împreun cu cre-

dincioii, nici a se ruga sau a se împrti împreun cu ei.

Ascult însâ i cuvintele Sfîntului Ioan Gur de Aur, ca

sâ te lmureti deplin asupra acestui lucru: „Nu eti vrednic

- zice - sâ te împrteti, nu eti vrednic nici împreuna a te

ruga cu cei vrednici a se împrti. Auzi pe diacon câ striga:

«Qi sîntei întru pocina ieii, câi nu se împrtesc sînt

întru pocin». Pentru ce, dnd auzi pe diacon câ zice: «Qi
nu putei a vâ ruga, ieii», tu stai cu obrzniciei nu iei?"

(Cuv. III câtre Efeseni).
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Deci,dupâ cum vezi, frate Ioane, nici nu pomenetedum-
nezeiescul Hrisostom de împrtirea zilnic, ci el scoate

afar din biseric pe cei ce erau pe treapta a treia a cano-
nisirilori care cu obrznicie rmîneau înbiseric, împreun
cu cei ce aveau stare de credincioie, dei în acea vreme nu
le era îngduit s rmîn, ci trebuias ias afar din biseric

atunci dnd diaconul zicea cuvintele: „Cei ce sîntei întru po-
cin, ieii". Cci dup ce ieeau acetia trebuia s înceap
Sfînta liturghie a credincioilor (Tez. Lit., p. 71).

Fratele: Ai pomenit, Prea Cuvioase Printe, depatru trep-

te de canonisire care erau în acea vremeînBiseric. Apoi tare

a dori s tiu ce-i cu aceste trepte i ce rol aveau ele, ca s
îneleg i mai bine cele spuse de Sfîntul IoanGur de Aur i
totodat s tiu cum era practica canonisirii pentru cei ce

voiau s seîmprteasc cu Prea Curatele lui HristosTaine.

Stareul: Cele patru trepte de canonisire care erau în vre-

mea Sfîntului Ioan Gur de Aur înt: plîngerea, ascultarea,

cderea i starea cu credincioii, iar deosebirea dintre ele este

aceasta:

Plîngerea era starea celorpctoi care erau opriis intre

în biserici stteau afar i de curtea bisericii i trebuiau s
ias înaintea tuturor celor ce veneau la biseric i sâ-i roage
cu lacrimi ca s se roage pentru dînii,ca unii ce erau lepdai
afar de tinda bisericii. i aa trebuiaus se pocâiascâ atîta

vreme cît le era poruncit.

Ascultarea era starea celorpctoi care trebuiaus as-

culte dumnezeiasca Scriptur stind la ua bisericii, în tinda,

iar înbiseric nu le era iertats intre pînâ ce nu se împlineau
anii rînduii.

Cderea era starea celor ce aveau voies intre în biserica

pînâ laua amvonului i puteaus stea înbiseric pînâ dupâ
Sfînta Evanghelie, cînd diaconul zice: „Cei chemai ieii",

i atunci ieeau i stteau afar pînâ la terminarea Sfintei

Liturghii.
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Starea cu credincioii era starea celor ce puteau sta cu

credincioii în biseric pînâ la sfîrirul Sfintei Liturghii, dar

cu Sfintelei Prea Curatele Taine ale lui Iisus Hristos nu se

împrteau, pînâ cenu seîmplinea vremea cea hotântâpen-

tru dînii. Numai atunci se învredniceau cu împrtirea cu

Sfintele Taine ale Prea Curatului Trup i ale Prea Curatului

Sînge al Domnului nostru Iisus Hristos. Cu aceasta se împli-

nete toat pocina.
Episcopii i preoii duhovnici trebuiau s ia aminte în

toat vremea iaas canoruseasca pe cei ce voiaus se curee

de pcateis se pocâiascâ (P. M. B., Sfîntul Vasile cel Mare,

canon 59).

Fratele: Foarte m-am minunat, Prea Cuvioase Printe,

auzind aceste lucruri.

Stareul: Dar de ce te-ai minunat, frate Ioane?

Fratele: Iat de ce m-am minunat, Prea Cuvioase Printe:

am crezutc dac în vechime era obiceiul de a seîmprti
cretiniiaa de des, apoi nu eraaa de mare stricteeai opri-

rea de la Sfînta împrtanie, ca în zilele noastre. Dar dup
cîte vd eu, disciplina Bisericii fa de cei ce pâcâtuiau era

mult mai aspr ca acum i îngrdit cu mare scumpâtate

împrtirea cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus

Hristos. Eu cred, Prea Cuvioase Printe, c dac s-ar pune

în zilele noastre aceast rînduial a canonisirii, apoi nimeni

nu s-ar mai împrti cu Prea Curatele Taine. Cci cine din

credincioii de azi ar mai avea atîta smerenie i rbdares
stea cu anii în curtea bisericii, în pridvor sau la ua bisericii

sau împreun cu cei credincioi, darfr sâ se poat împr-

ti ? Gne din credincioii de azi ar mai avea atîta smerenie

i evlavie sâ stea la poarta bisericiii sâ cear iertare de la toi

cei ce intr în ograda bisericii i în biseric ?

Stareul:M bucur, frate Ioane,c te-ai gjndit la acest lu-

cru, într-adevr, disciplina Bisericii în vechime a fost foarte

asprai cu mare sfinenie s-au pstrat învturilei tradiiile
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Mmtuitorului nostru lisusHristosi ale SfinilorApostolifa
de Sfînta i dumnezeiasca Taina a Euharistiei, care este cu
adevrat Trupuli Sîngele Domnului. Deci fat deo vistierie

atît de sfînta, cîta curie i umilin ne trebuie nou dac
dorim s o primim?

La acest lucru, frate Ioane, ar trebui mereus cugete preo-
ii care fac prea mare pogoramînti dau voie cretinilorfr
de nici opregtire cuviincioasas deanval la Sfînta împr-
taniecu PreaCuratele si SfinteleTaine.Se cadeca eis arate

credincioilor nunumai obiceiul cel bunpe care-1 aveau cre-
tinii pe vremurile cele mai dinainte, de a seîmprti mai des
cu Sfintele Taine, ci i aceast sfîntai aspr disciplina a Bise-

ricii din acea vremei scumpâtatea mare care era în Biseric
faa de Nepreuitele Taine ale lui Hristos.

Fratele: Mai am o nedumerire, Prea Cuvioase Printe.
Stareul: Ce nedumerire mai ai, frate Ioane?
Fratele: Prea CuvioasePrinte,din cele ce mi-ai spus des-

pre treptele canonisirii am înelesc cei de pe treapta cano-
nisirii a patra puteau sta în biseric cu credincioii pînâ la

sfîritul Sfintei Liturghii, dar nu se învredniceau de Sfînta

împrtanie. Darmiemi separec Sfîntul IoanGur de Aur
nici pe atunci nu-i lsa sa stea în biserica, pentru câ erau sub
canonulpocinei i deoarece nu seputeauîmprti cu Sfin-

teleTaine , nici Ia rugciunea cu cei credincioi nu aveau voie

s stea. Aceasta se vede din cuvîntul Sfântului, care zice: „Nu
eti vrednics te împrteti ?Nu eti vrednic nici împreuna a

te ruga cu cei vrednici deîmprtire" (Cuv.m ctre Efeseni).

Deci,dup cum vedei, Sfîntul IoanGur deAurpermite
sâ rârnînâ înbiseric pînâ dupâ terminarea Sfintei Liturghii
numai credincioii ce erau vrednici sâ se împrteasc cu
Sfintele Taine, iar canonul 9 a! Sfinilor Apostoli din contr,
afurisete pe cretinii care nu vor s stea m biserica pînâ la

terminarea Sfintei Liturghii. Totaai canoanele 22 i 59 ale

Marelui Vasilei canonul 4 al Sfîntului Grigorie de Nyssa i
altele, carehotrscca cei de pe treaptaapatra a canonisirilor
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sâ stea împxaunâ cu credincioii pînâ la sfîritul Sfintei Litur-

ghii . Sau poate pe vremeaSfinilorApostolic fosto rînduialâ

în Biseric înprivina celorce seîmprteaui alt rînduialâ

pe vremea Sfîntului Vasile cel Mare i a Sfîntului IoanGur
de Aur,sau poate este vreonepotrivire aici între hotârîrea pe

care odâ Sfîntul IoanGur de Auri canoanele artate maisus ?

Eu, fiind nedumeritîn aceasta privina, nu tiu ce sâ cred.

Deaceeav rog,PreaCuvioase Printe,s-mi spunei i s-mi

lmurii cele de mai sus. .

Stareul: Aceasta nedumerire a friei tale, frate Ioane, o

dezleagcanonul 8 al Sfinilor Apostoli, carespunedar „Da-

c vreun Episcop sau preot sau diacon sau oricine altcineva

din catalogul preoesc, fâdndu-se aducere aminte, nu se va

împrti i spune pricina, sâ aib iertare, iar dac nu o va

spune, sâ se afuriseasc, ca unul ce s-a fâcut pricinuitor de

vtmarea norodului, ca i cum un sntos a adus". Iar în

tîlcuirea acestuicanoncitimaa: „Canonul acesta vreaca toi,

i mai ales cei hirotonii, sa fie înainte gtii i vrednici a se

împrti cu Sfintele Taine,andse face atunci, adic înainte

de Sfînta Slujb aTrupuluiDomnului, iardaca cineva dinei

nu se va împrti, fiind de £aâ la dumnezeiasca Liturghie,

sâ spuie-pricina pentru oare nu s-a împrtit, iar de va fi

dreapta i binecuvîntatâ sâ ia iertare. Iar de nu voiete sâ

spun, sâ se afuriseasc, fiindc sefacepricina de vtmarea
norodului, fiindc dâ prilejs bnuiasc norodul câ preotul

ce a liturghisit este nevrednic i pentru aceasta nu are voie a

se împrti"; iar în subînsemnarea acestui canon se spune

aa: „Din canonul acesta se dezleag pâruta împotrivire ce

se nate din urmtorul canon 9 apostolici întru Hrisostom

i între celelalte canoane ale Soboarelor i ale Prinilor".

Câ apostolicescul canon 9 rînduiete sâ se afuriseasc toi

cretinii aceia care intra în biserica la Sfînta Liturghie i aud

Sfintele Scripturi, dar nu îngduie la rugciunei la împr-

tire. Iar Hrisostom zice ca s ias din biseric i sâ nu se

roage împreuna cu cei credincioi, cei ce nu sînt gtii a se
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împrti. Iar Sfintele Canoane aleSoboarelor si ale Prinilor,
în multe locuri rînduiesc împotriva, adics stea împreun
în vremea Sfintei Liturghii.

Muli dintre cei ce se pociesc îns,s nu seîmprteas-
c... Deci,aceast pruta împotrivire este dezlegat i învoita
de^canonul al 8-lea al Sfinilor Apostoli, ce poruncete celor
ce împreuna se roag cu cei credincioi si nu se împrtesc,
sâ spunâ pricina pentru care sînt oprii a seîmprti. Pentruc în chipul acesta i împreuna se roag pînâ la sfîriti nici
nu se împrtesc, dar nici nu se afurisesc,c poates se fi

întîmplatceva omenesc, oriaps fi but, oris fi vrsat, ori
altceva s fi fcut" (Pidalion, p. 10-11). Aadar, frate Ioane,
cred câ din cuprinsul acestui canon, ca i din tîlcuireai din
subînsemnarea lui, te-ai lmuritc pe vremea Sfîntului Ioan
Gura de Aur acesta îi scotea din biseric pe cretinii aceia care
erau pe treapta a treia depocini de canonisirei care nu
puteau sta la rugciune cu cei credincioii nu scotea pe cei
de pe treapta a patra de canonisire, care puteau sâ rmînâ în
biserica i sâ se roage împreuna cu cei credincioi pînâ Ia
sfîritul Sfintei Liturghii,i carepentru motivebinecuvmtate
nu puteau a se împrti.

Noi tim câ Sfîntul Ioan Gur de Aur a trit în secolul al
IV-Iea pînâ la începutul secolului al V-lea <t 407). i trebuie
sâ credem câ el cunoate mai bine ca noi canonul 9 al Sino-
dului apostolic (Pidalion, p. 12), precum i hotarîrea canoa-
nelor 22 i 59 ale Sfîntului Vasile cel Mare i canonul 4 al
Sfîntului Grigorie de Nyssa, care erau scrise aproape de vre-
mea lui i care ddeau voiesâ stea în biserica pînâ la sfîritul
Sfintei Liturghii, dar sâ nu seîmpârtâeascâ (Pidalion, p. 403).

Fratele. înc onedumerire mai am, PreaCuvioase Printe..
Stareul: Care nedumerire, frate Ioane ?
Fratele. Iat care, Prea Cuvioase Printe: canonul 8 al Sfin-

ilor Apostoli vorbete numai de Episcopi, de preoi i de
diaconi, dar de cretini i de mireni nimic nu pomenete.
Adic nu arat câ daca ei voravea vreopricin binecuvîntat
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ca sâ nu se împârtâeascâ, s aibâ i ei iertare spre a putea

sta împreun cu credincioii înbiseric pînâ la sfîritul Sfintei

Liturghii.V rog sâm lmurii i în aceast privin.

Stareul: Este drept, frate Ioane, câ numai despre Episcopi

i preoi i ceilali din ceata clericilor vorbete canonul 8 al

Sfiiilor Apostoli, dar fria ta vezi câ în tîlcuirea canonului

zice aa: „Canonul acesta vrea ca toi..." i prin acest „toi"

tîlcuitorul a îneles i pe clerici i pe cretinii mireni. Dar nu

numai tîlcuitorul canonului aîneles aa, cii mai muliSfini

Prini de la Sfintele Soboare Ecumenicei locale, precum i
Sfinii Prini care au scris canoanele în parte, au îneles la

fel acest lucru.

Acestadevr se poate cunoate din cele scrise. Iar Sfintele

Canoane ale Soboarelori ale Prinilor la multepri rîndu-

iesc împotriv, adic sâ stea cretinii ce nu se pot împrti
împreuna cu cei credincioi i sâ se roage împreuna în vre-

mea Sfintei Liturghii pînâ la sfîrit, dar pînâ laurm sâ nu se

împârtâeascâ. La fel se arata $i în tîlcuirea canonului 10 al

Sfinilor Apostoli (Pidalion, p. 12).

Alta mrturie în aceasta privin gsim în Pravila Bise-

riceasc de la Govora, unde citim aa: „Fietecine intra în

biserica s asculte Sfînta Liturghie i Sfînta Scriptura i nu
vrea sâ se pricestuiascâ cu toii cu Prea Curatele i Sfintele

Taine ale lui Iisus Hristos, unul ca acela sâ se întrebe de unde

te lui aceastaînvtur; deci de va fi de la duhovnicul lui,

îi din voina sa sau de se va teme de pcate; unii ca ace-

ia s se team i sâ întrebe pe Prini, oare cum va fi. Au
doarâ i-au dat Iui duhovnicul învtura, iar de nu, se va

plecai va petrece aa întru a lui minte deart, sâsedespart.

Iar de va fi Episcop sau pop sau diacon, i acela aijderea

sâ se întrebe i sâ-1 certe i la artare înaintea Mitropolitului

i sâ-ipun lui înainte unica aceea de toata cercarea i de toate

întrebrile" (P. B. G., p. 107).

Aceeaiînvtur se vede scris pe Pravila Mare a Bise-

ricii (P.M.B.,p. 331).
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Deci, dup cum vezi, frate Ioane, aici se arata destul de
desluit câ daca cineva are învtura de la duhovnicul su,
adicdac este opritde a se împrti, unul ca acela, fie cleric,

fie mirean, poate sta în biserics asculte împreun cu toi

necredincioii slujba Sfintei liturghii, dar numai s nu se

împrteasc cu Sfintelei Prea Curatele Taine ale lui Hris-

tos. Adic aa cum este practica de azi a Sfintei i Soborni-

cetii Biserici de Rsrit. Aadar, cred câ mcar acum, frate

Ioane, te-ai lmurit asupra nedumeririi care te chinuia.

Fratele: Cu adevrat, Prea CuvioasePrinte, acumîmi dau
seama câ atît canonul 8 al Sfinilor Apostoli, cît i cel de-al

9-lea, precum i canoanele 22 i 59 ale Sfîntului Vasile cel

Mare i cel al Sfîntului Grigorie de Nyssa, precum i alte

canoane alesoboarelori ale Prinilori ale dumnezeietilor
Pravile ale Bisericii rînduiesc ca toi cretinii care sînt întru

pocini au canon de la Episcop sau de la duhovnicii lor

de anu seîmprti cu Sfintelei Prea Curatele Taine, dac
vor spune pricina pentru care nu se pot împrti, au voie

s intre în biseric i s se roage cu cei binecredincioi, s
asculte Sfînta Liturghie pînâ la sfirit, dar nu mai au voies
se împrteasc cu cei vrednici de împrtire, pînâ îi vor

facecanonul rînduit de duhovnicii lori vor primi dezlegare

de la ei pentru a se împrti.
Acum sînt pe deplin lmuriticred câ nu a avut dreptate

acel preot care mi-a spus câ Sfîntul Ioan Gura de Aur scotea

afar din biseric pe toi cretinii care nu se împrteau cu

Sfintele Taine în fiecare zi.

Stareul: Bine, frate Ioane, câci cu ajutorul bunului Dum-
nezeu am ajuns sâ ne înelegem i în aceast privin.

Fratele: Din cele ce mi-ai spus, Prea Cuvioase Printe,

m-am lmurit pedeplin câ obiceiulde a seîmprti în fiecare

zi a fost numai în primele zile ale Bisericii Cretine, iar mai

pe urma acest obicei a rmas numaipe alocuri i s-a practicat

numai de cretinii cei mai evia viosii de monahi;i c ao
obicei a fost privit de Biserica cu suspiciune i cu rezerv,

deoarece uneori a întrecut msura bunei cuviine.
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îmi aduc aminte, Prea Cuvioase Printe, ce mi-ai spus

mai înainte despre canoanele 8-9-10 ale Sfinilor Apostoli,

canonul 2 al Soboruluidin Antiohiai canonul 6 al Soborului

6 Ecumenic câ au fost date Bisericii de Sfinii Apostoli i de
dumnezeietii Prini, pentru a trezi contiina i rîvna cre-

dincioilor, pentru deasa împrtire, care a fost de la început

în Biseric ic aceste canoane au dar de a se înelege i arat

luminat despre obiceiul desei împrtiri pe acele vremuri.

Deciv rog. Prea Cuvioase Printe, s-mispuneidac afara

de aceste canoane mai sînt i alte mrturii despre deasa îm-

prtire, care se practica în Biserica cea veche.

Stareul: Frate Ioane, despre obiceiul desei împrtiri,
care a fost în Biserica veche, nu vorbesc numai aceste canoa-

ne, cii istoricii Bisericiii muli dintre Sfiniii dumnezeietii

Prini. Unul dintre aceti Sfini Prini este i Sfîntul Ioan

Gur de Aur, care vorbete în mai multe locuri despre deasa

împrtanie, precum in cuvîntul dinainte al tîlcuirii Epis-

tolei ctre Romani - Cuv. 8 ctre Evrei -, în Cuvîntul 18 la

Faptele Apostolilor, în Cuvîntul al 5-lea al Epistolei ctre
Timotei, în Cuvîntul al 17-lea al Epistolei câtre Evrei, în cuvîn-

tul ctre cei ce postesc Pastile cel dinii, în Cuvîntul al 5-lea

câtre Efeseni, în cuvîntul ctre cei ce se lipsesc de dumneze-
ietile adunri, înCuvîntul al 22-lea câtre Corinteni,înCuvîn-

tul câtre Fericitul Filogonie i Cuvîntul pentru post.

în toate acestea se nevoiete acea limb frumoas ca sâ

îndemne pe cretini sâ se împrteasc adesea, dar i cu

vrednicie (Pidalion, p. 11).

Fratele: Cu adevrat, Prea Cuvioase Printe, din mrtu-
riile de mai susam îneles limpede i m-am învrednicit a ti

despre obiceiul care a fost la începutul cretintii de a se

i mpârtâi cretinii mai des cu Sfintelei Prea CurateleTaine.

însa dori sâ tiu cît de des se împrteau cretinii pe

acele vremuri i de rîte ori pesâptâmînâicare a fost motivul

|

acestei dese împrtiri.
Stareul: Fiindc doreti sâ tiii acest lucru, frate Ioane,

apoi sâ tii câ disciplina cu privire la deasa împrtire nu a
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fost întotdeauna nici în lumea cretin la fel. Aceasta ne-o

spune Fericitul Augustin care, vorbind despre obiceiul desei

împrtiri de pevremea sa, zice: „Unii se împrtesc zilnic,

iar alii numai în anumite zile; în unele pri nu rmîne nici

o zi fr de Sfînta Liturghie, în timp ce în altele se sâvîrete

Sfînta Liturghie numai sîmbâta i duminica".

Dup cum se vede, frate Ioane, din aceast mrturieaflm
c nu era o regul peste tot, nici cu slujirea Sfintei Liturghii,

nici cu practica împrtirii pe acea vreme.

Din alt mrturie, îns, aflm c în acea vreme în Asia

Mic credincioii se împrteau de patru ori pe sâptmînâ:
miercurea, vinerea, sîmbâtai duminica (Sfîntul Vasile cel

Mare, Epistola 93).

în alte pri, cretinii se împrteau cu Sfintele Taine

miercurea i vinerea i în alte zile ale sâptârrunii (Eusebiu

Arghentie,p.284).

Si fiindc fria ta ai întrebat i care a fostmotivul acestei

practici de a se împrti cretinii de mai multe ori pe sâp-

tmînâ,s tiicâ în veacul al HJ-lea Sfînta Liturghiea început

sâ se sâvîreascâ în afara de duminica i vinerea, ca la Ieru-

salim, în bisericile din Antiohia, Africa de Nord, sau sîmbta
ca la Roma, Asia Mic, Siria etc.

Deci, o data cu înmulirea zilelor de Liturghie, în unele

pri s-au înmulit i zilele de împrtanie la cretinii din

acea vreme.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar cîtâ vreme a inut acest

obicei de a se împrti cretinii de mai multe ori pesâptmînâ ?

Stareul: Nici acest obicei nu a inut mult, deoarece aflm
de la unii Sfini Prini câ regula din epoca clasica a monahis-

mului egiptean era ca atît Sfînta Liturghie dti împrtirea
cu Sfintele Taine sâ se facâ sîmbâta i duminica, pentru toi

monahii din aceste pri. Iar pentru clugriei pentru unii

clugri, împrtirea sâ fie numai în zi de duminic,cu toate

câ în acele vremuri se gseau unii care nu se împrteau
dedt odat pe an (Cuviosul Casian, Reguli monahale, cap. HI)

.
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înc o mrturie despre împrtirea desîmbâtai dumi-

nic ogsim în viaa Cuviosului Sava cel Sfinit, care a trit

în secolul al V-lea. El în fiecare an, în vremea Postului Mare

se retrgea în pustia Palestinei, luîndu-i cu sine Prea Cura-

tele lui Hristos Taine spre a seîmprti în fiecare sîmbâtai
diurunic (Gherasim Timus, Dicionar hagiografic, p. 783).

Ins la fel ca i obiceiul mai sus arâtat, i acest obicei al

monahilor i cretinilor de a se împrti în toate sîmbetele

i duminicile nu a inut prea mult vreme, deoarece aflam

din mrturiile istoricilor bisericeti câ împrtirea cu Prea

CurateleTaine ale lui Hristos, mcepînd de pevremea Sfinilor

Apostoli i de pe vremea marilor prigoane, precum i mai
tîrziu, se fcea în cele mai multe locuri o dat pe sâptmînâ
i anume duminica.

Aceast zi a fost aleas înc din cele mai vechi timpuri

de câtre cretini i i s-a dat o deosebit înrîietate i cinste

pentru c în ea a înviat Domnul nostru iisus Hristos.

Fratele. Prea Cuvioase Printe, dar unde se potgsi aceste

mrturii dovedind câ ziua de duminic, în vechime, a avut

o deosebit cinste la cretinii mai ales câ în acea zi seîmpr-
teau cretinii cu Sfintele i Prea Curatele Taine?

Stareul: Prima mrturie o gâsim în istoria cea sfînta a

Faptelor Sfinilor Apostoli, unde citim aa: „Iar în ziua înrîi

a sptmînii, adunîndu-se ucenicii pentru Frângerea Plinii,

Pavel, voind a pleca a doua zi, a vorbit cu ei i a lungit

cuvîntul pînâ la miezul nopii" (Fapte 20, 7).

O mrturie tot aa de gritoare o aflm în scrisoarea lui

Pliniu cel Tînâr, Proconsulul Bitiniei, trimis pe la anul 104

împratului Traian i care, printre altele, îi spunea împ-
ratului: „Cretinii se adunau într-o zi de duminica, în zorii

zilei, unde cîntau cîntece de laud lui FIristos ca lui Dum-
nezeu i se leag prin jurâmînt ca sâ nu facâ nici un râu".

Tot la începutul secolului al IQ-lea, auzim pe Sfîntul Igna-

tie Teoforul zicând magnezienilon „Nicidecum s nusrb-
torii sîmbta, ci vieuii dup ziua Domnului", iar Sfîntul
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Iustin Martirul, tot în secolul al III-lea, zice aa: „în ziua soa-

relui, duminica, top' se adun într-un loc pentru Frîngerea
Pîinii" (Apologia I). Iar în a doua sa Apologie spune aa: „i
în aa-zisa zi a soarelui Dumnezeu neadun la un locpe toi
cei ce petrecem prin orae i prin satei citim pînâ cînd iart
timpul memoriile Apostolilor i crile Proorocilor.Dup ce
a sfîrit citirea, ine proistosul o cuvîntare în care îndeamn
i cheam la urmarea acestor învaturi bune. Apoi ne scu-
l^jn împreun cu toii i, sâvîrindu-se rugciunea, se aduce
pîine, vin i ap i proistosul înal rugciuni, asemenea i
mulumiri cîf îi este cu putin. Iar poporul îi rspunde zi-

cînd: «Amin, amin».

idup aceasta sed fiecruia a seîmprti de cele bine-
cuvîntate i celorce nu sînt defa li se trimite prin diaconi"

.

Acelai apologet, Iustin Martirul, arâtînd c pe vremea
sa ziua duminicii se srbtorea cu deosebit cinste, zice aa:
„Iar ziua soarelui - Duminica, în careneadunm cu toii, este

aleas pentru c aceasta este ziua în care Dumnezeu a fcut
torul i Iisus Hristos a înviat din mori, cci în ziua mai îna-
intede sîmbtâ,care este ziua soarelui - I>jrruruca, S-a artat
Apostolilor, i i-a învat acestea pe care vi le-am artat"
(Apologia II).

i în epistola lui Vamava scrie aa: „De aceea ne adunam
înziua a opta - Duminica - în care lisus a înviat din mori"
(Tez.Lit.,m,p.67).

Iar în secolul al III-lea, respectul deosebit pe care îl aveau
cretinii pentruziua duminicii, îl arat Clement Alexandrinul
(Stromata VH). Tot aa i istoricul Tertulian (Apologeticum
cap. XVI), aratc se sâvîrea srbtoretei cu mare-cinste

i evlavie Sfînta Liturghie în ziua de duminic,ic în acea
zi se fceau fapte bune cretineti.

i apoi, vorbind cuadmiraie, zice: „în ce chip nevomadu-
na la rugciune, înce chip vomsrbtori mai bine duminica !".

în secolul al IV-lea, vedemc primul împrat al cretini-

lor, Constantin cel Mare, acord o mare cinstei o deosebit

206

DESPRE VISE SI VEDENII

atenie zilei de duminic. Fiindc la cererea Bisericii, el a oprit

s se fac judeci în acea zi, a dat ordin ca ostaiis mearg
la biseric în aceast zi, a datordins se opreasc lucrul câm-

pului în ziua de duminic (Eusebiu al Cezareei - Viaa lui

Constantin cel Mare, cap. IV, 18-19).

Iar împraii Teodosie cel bâtrîn i cel tmr, au oprit în

aceasta zi strîngerea drilor, adic a birurilor de la cretini

(ceteni), i totodat au opriti negoul (Cod. Teodos, cartea

15). Au oprit apoi i spectacolele publice: teatrele, jocurile,

circurile, paiaele, mimii, precum i tot felul de petreceri de

felul acesta.i chiar dac ziua împratului ar fi czut dumi-

nica, srbtoarea ei se fcea înalt zi (Cod. Teodos, cartea 15).

Iar Sfintul Sobor al 6-lea Ecumenic în canonul 9 porun-

cete: „Proistoii Bisericii in toate zilele, dar mai ales în ziua

duminicii,s învee pe credincioi cuvintele evlaviei", iar în

canonul 80 hotrte: „Episcopul, preotul sau diaconul i
mireanul, de vor lipsi de la biseric trei duminici la rînd fr
de nici o mare nevoie, de va fi cleric s se afuriseasc, iar de

va fi mirean,s se opreasc de la Sfînta împrtanie!".
i marele Grigorie al Tesalonicului, în decalogul su cel

dup Hristos, hotrte: „Cretinii s se cuminece în orice

duminic i în fiecare Mare Praznic" (Filocatia).

Asemenea zicei Sfintul Simeon al Tesalonicului: „S nu

se lase cretinii 40 de zile, ci pe dt le este cu putin i mai
curîndi în fiecare duminic, de este chip,i mai ales bâtrînii

i bolnavii" (Sim. Tes., cap. 360). Iar Episcopul Ghenadie de
Marsilia zice: „Eu îndemn i sftuiescc se cuvines ne îm-

prtim în toate duminicile, dac bineîneles, sufletul este

netulburat de pcat" (Despre Dogmele Bisericeti, cap. IU).

Pe vremea Sfîntului Teodor Studitul, monahii de la m-
nstirea Studion din Constantinopol seîmprteau cu Prea

Curatele Taine numai duminica (Cateheze). Canonul 3 al

Sfîntului Timotei al Alexandriei îngduie i celui îndrcit,

dac nu huletes sepoatîmprti cu SfinteleTaine în ziua

duininicri (Pidalion).
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Vedem de asemenea câi în veacul al V-Iea, Sfinta Litur-

ghie se sâvîrea numai duminica i la srbtorile mari, dnd
avea loci împrtirea cretinilor cu Sfintelei Prea Curatele
Taine ale lui Hristos.

Fratele: într-adevr, Prea Cuvioase Printe, din multele
mrturii ce mi-ai artat, eu am îneles clar c, într-adevr,
ziua de duminic a fost o zi aleas i în deosebit cinste la

toi cretinii, pentru învierea Domnului, care a avut loc în
aceast zi. i totodatam înelesc obiceiul de a seîmprti
cretinii cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale lui Hristos în

ziua duminicii a fost pe vremuri cel mai râspîndit obicei în

toat lumea cretin.A mai vrea s mai tiu. Prea Cuvioase
Printe, dac sînt mrturii i despre împrtirea mai rar cu
Sfintele i dumnezeietiIe Taine în ziua duminicii?

Stareul: Frate Ioane, sînt destule mrturii care arat i
despre împrtirea mai rar decît cea o dat pe sptâmînâ,
care se face în ziua duminicii. De pilda, a fost o vreme cînd
cretinii erau sftuii de ctre pstorii lor sufleteti s se îm-
prteasc mcar o dat la trei-patru sâptamîni.

Mrturisirea Ortodox înva aa: „Cretinii cei ce sînt

înaintai cu cuvioiei cucernicies se mrturiseasc în fieca-

re lun is seîmprteasc cu Sfintelei Prea Curatele Tai-

nemcaro dat la 40 de zile" (MrturisireaOrtodox, p. 360)

.

In Biserica Apuseana, împrtirea cu Sfintele Taine, pe
vremuri, era obligatorius se fac mcar de trei ori pe an.

Astfel, Sinodul inut la Agde în anul 506 în Galia hotrte
ca s nu mai fie cretini cei care nu se vorîmprti cu Sfin-

tele Taine mcar la Crciun, la Pati i la Cincizecime. în
Biserica Angliei, precum arat Beda Venerabilul, împr-
tirea cu Sfintele Taine în veacul al VlK-lea se fcea de obi-

cei la Crciun la Epifanie (Botezul Domnului) i la Pati.
Aceast msura a împrtirii cu Sfintele Taine de trei ori pe
an s-a repetat mai tîrziu i de Sinodul inut la Pours, în anul
813. Dar cu mult înainte de aceste Sinoade, Sfîntul Patriciu

(anii 450 - 452), în Irlanda, hotrtes fie cercetata situaia
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acelora care nu seîmprtesc cel puin o dat pe an, în ziua

Sfintelor Pati.

Dari în Rsrit, ca i în Apus, pe acele vremuri unii mo-
nahi, ca i unii dintre mireni, seîmprteau cu Sfintele Taine

dedou ori pe an. Despre acest lucru ne încredineaz marele
Dascl i dumnezeiesc Printe Sfîntul IoanGur de Aur, care

zice aa: „Muli cu Tainele acestea, o data într-un an se îm-
prtesc, iar alii dedou ori, iar alii de mai multe ori" (împ.

de grîu, pp. 449-450).

Apoi, arâtînd câ acest obicei de a se împrti rar nu îl

aveau în acea vreme numai unii dintre cretini, ci i chiar

monahii de prin pustie, zice aa: „Deci câtre tofi ne este nou
cuvîntul, nu numai câtre cei de aici (adic mirenii), cii pen-
tru cei ce ed în pustie (clugrii pustnici) câ i aceia o data

pe an se împrtesc, iar de multe ori i la doi ani" (împ. de
griu.pp. 449-450).

Iar Mrturisirea Ortodox a lui Petru Movild o regul
oficiala cu privire la spovedanie i împrtire i, potrivit

poruncii a patra a Bisericii, aceast mrturisireînva câ cre-
tinii sînt datori s se mârturiseascâ is seîmprteasc de
patru ori pe an, în cele patru posturi, sau cel puin o dat pe
an, în Sfinta Patruzecime.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, din mrturiile artate mai
sus m-am convins câ într-adevr, în lumea cretin, atît în

Biserica de Rsrit cît i în cea de Apus, în anumite vremuri

i locuri a fost obiceiul de a se practica Sfinta Spovedanie i
Sfînta împrtanie, mult mai rar decît obiceiul care a inut
o vreme, cînd se împrteau în fiecare duminic.

Deoarece, precum ai artat, în anumite locuri i vremi
împrtirea cu Sfintele Taine se fcea i la cîteva sptâmîni
i o data pe lun, i la patruzeci de zile,i de trei ori pe an,i
chiar o data la doi ani. Iar ca regul oficiala s-a rînduit s se

fac de patru ori pe an, sau cel puin o dat pe an, în Postul

cel Mare. Dar, Prea Cuvioase Printe, a avea i multe alte

întrebri în privina Sfintei împrtiri, numai dac nu vâ fac

suprare cu întrebrile mele cele multe.
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Stareul: Frate Ioane, suprare nu-mi faci, precum vezii
fria ta, îns ne-a apucat noaptea de cînd vorbim i acum
trebuie s ne linitim, c i eu sînt obosit, i fria ta. i apoi

trebuies ne odihnim cîteva ceasuri, ca s nu pierdem utre-

nia de la miezul nopii, cci eu cu vorba noastr am pierdut

i masa de sear. Deci mergi i te linitete, ca s poi veni Ia

utrenie, iar cele ce mai aveai de gînd sm întrebi, însem-
neazâ-le pe o hîrtiei cînd vei socoti vremepotrivit mai vino

pe aici.

Fratele:V rog din tot sufletulsm iertai. Prea Cuvioase
Printe Stare^câ eu, pctosul, cu întrebrile meleicu nedu-
meririle mele v-am fcut atâta osteneal.V mulumesc cu
toat smerenia i cu toat recunotina pentru toate lmuririle

i sfaturile pe care mi le-ai dat astzi, vreme de atîtea ceasuri.

Stareul: Dumnezeus te ierteis te blagosloveasc, frate

Ioane, mergi în pace i nu uita cele ce ai auzit,c îi vor fi de
folos în via.

CONVORBIREA A APTEA

DESPRE ÎMPRTIREA CU VREDNICIE
SAU CU NEVREDNICIE

îinprtirea cu nevrednicie • Pedeapsa celor nevrednici • Sfin-

ta liturghie prin casele oamenilor • Sfintele Taine pe la casele

oamenilor • împrtirea duhovniceasca • Amfora i rostul ei •

Îndreptar pentru împrtire pentru zilele noastre • Împrtirea

la Romano-Catolici i la Protestani.

„Cei ce au cugetat nevinovat, inima

curajoasa i viaa neprihnita, totdeauna sa

se apropie (ta Sftnta împrtanie); iar cei ce

nu sînt astfel, sa nu se apropie niciodat.

Pentru ce? Pentru ca îi iau judecata, ostnda

i chin" (Sf. loan Gura de Aur, Omil. a patra,

Epistola ctre Evrei).

Fratele: Blagoslovete, Prea Cuvioase Printe.

Stareul: Domnul s te blagosloveasc, frate Ioane, oare

ai venit s continuam cele râmase de la convorbirea de data

trecut?

Fratele: Cu adevrataa este, Prea Cuvioase Printe, iv
rogsm iertai c asa de tîrziuam venit. Am încercatde mai

multe ori s vin dar v-am vzut ocupat cu multe treburi i
nuam îndrznit, astzi îns mi s-a prut c sîntei mai liber
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i am socotit câ-i potrivits vin, dac nu am greit în p-
rerea mea.

Stareul: N-ai greit, frate Ioane, pentru câ în adevr sînt

mai liberi putem reîncepe cu ajutorul lui Dumnezeu discu-

ia noastr de rîndul trecut .Ei- acum ce mai ai de întrebat?

Fratele: inînd se.imn. Prea Cuvioase Printe, din cele ce

mi-ai spus am înieles c obiceiul împrtirii cu Sfintele

Taine nu s-a practicat la fel nici în toat vremeai nici în toate

prile din lumea cretin. De aceea, acum a vrea un sfat i
o prere. Cum ar fi bine sa seîmprteasc cineva cu Sfintele

Taine: mai des sau mai rar, i ce condiii trebuie s înde-

plineasc cel ce voiete sa se împrteasc ?

Stareul: Frate Ioane, ori des ori rar de se va împrti ci-

neva cu Sfintele Taine, dac el nu se va sili sâseîmprteasc
cu vrednicie i pregtirea cea cuviincioas i cu îndeplinirea

condiiilor cerute fa de aceasta Tain, unul ca acesta este

osîndit, adic spre osîndâ se împrtete i nu spre folos.

Aa cdac va avea cretinul viata curati neprihnit,
încîts nu aib nici o pat pe contiina sa „lucru care nu este

prea uor", unul ca acesta se poate împrti i mai des-i
chiar zilnic -i mare folos poate avea dinaceast împrtire;
iardac nu va avea via curati tiina gîndului su curat,

unul ca acesta, chiar de se va împrti cît de rar, tot spre

osîndâ se împrtete. Sfîntul loan Gur de Aur nu laud
pe cei ce se împrtesc des, nici pe cei ce se împrtesc rar,

ci laud pe cei ce se împrtesc cu cuget nevinovat, cu inim
curat i cu viaa neprihnit. El zice aa: „Cei cj sînt astfel

sâ se apropie întotdeauna, însâ cei ce nu sînt astfel,s nu vin
niciodat. Pentru ce? Pentru câ îi iau judecata, osîndâ i
chin". Ba el are i cuvinte de msurare fat de acei care îi

închipuie câ vrednicia sau nevrednicia cuiva pentru primi-

rea Sfintelori Prea Curatelor Taine, ar fi legat de distana

mai mare sau mai mic dintre împrtiri.
Auzi ce zice: „Este ciudat câ tu hotrti vrednicia apro-

pierii de Sfintele Taine, nu dup curia cugetului, ci dup
intervalul de timp i socoteti câ aceasta este evlavia, sâ nu
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te împrteti adeseori, nedîndu-i seamac împrtirea cu

nevrednicie te pteaz, chiar dac ai face aceasta o singur

dat, pe cînd cea în stare de vrednicie te mîntuiete, chiar

dac se va face adeseori.

îndrzneala nu este împrtirea de multe ori, ci cea cu

nevrednicie, chiardac cineva s-ar împrti o singur dat
în toat viaa lui" (Omil. in la I Timotei).

Acest Sfînt Parteniei mare Dascl al Bisericii i în alt loc

mustr pe cei ceau obiceiul de a seîmprti cu SfinteleTaine

numai la Boboteaz (Botezul Domnului), în Postul Mare,

socotind ei câ aceasta ar fi vremea cea potrivit pentruîmpr-

tirea cu Sfintele Taine; arâtînd el câ aceast prere este gre-

it le zice: „Nici Epifania, nici Presimile nu fac vrednici

s se apropie de Sfintele Taine, ci numai curiai nevino-

via sufletului.Cu acestea zice: Apropie-te neîncetat,fr
de acestea, însâ, niciodat" (Omil. IE la Efeseni).

i Patriarhul Atanasie al Antiohiei (sec. VI), urmîndînv-

aturile dumnezeiescului Hrisostom, a fost întrebat: cum este

mai bine a se împrti, mai des sau mai rar? i luînd ca

mrturie textul din Epistola I ctre Corinteni (11, 27-29), le

arat celor ce-l întrebasercâ: „Este prea lmurit, câ mai înffi

este nevoie sâ ne curim i sâ ne eliberm de toat fapta

vrjmaiaa sâ ne apropiem de dumnezeiasca Slujb Tai-

nic, ca nu cumva sâ ne fie spre pieirea sufletului i a tru-

pului" (Mila, canonul 2, p. 2637).

Iar Patriarhul Ecumenic Teodosie, care a fost nevoit sâ

intervin spre împcarea clugrilor din Sfîntul Munte al

Athosului, care se certau între ei, pentru deasa împrtire,

în anul 1772, a dat lmuriri asupra acestui lucru, zicînd: „în

ce privete apropierea mai deas sau mai rar de împrtire

cu Prea Curatele Taine, spun c nu s-a hotârit un timp anu-

me. Dar este neaprata nevoie de pregtirea prin pocini
mrturisire" (Ist. Athosului, cap. II, p. 390).

i Patriarhul Ecumenic Gavriil, fiind întiinat oficial de

O scrisoare din partea conducerii Sfîntului Munte despre

neînelegerile i tulburrile ce se ivesc acolo unde practicanii
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desei împrtiri i cei ce susineau împrtirea mai rar
i cu cuviincioas pregtire, a datun tomos sinodal, în apri-

lie 1785, prin care mai întîi le atrage atenia i le spune c:
„în ceea ce privete timpul împrtirii cu dumnezeietile
i Prea Curatele Taine, se recunoate c împrtirea mai
deas este de folos numai dac se face cu vrednicie. Dar
pentru a fi vrednicie, este neaprat nevoie de curirea
neptat a inimii noastre. Cci timpul de împrtire - zice

marele Printe i Dascl, Sfîntul Ioan Gur de Aur - nu-1

hotrte srbtoareai praznicul, ci contiina curat i viaa
fr de patimi".

Si iari mai departe zice acelai dumnezeiesc Printe:
„Dac cineva vrea s participe la aceast jertf, trebuie s se
curee cu multe zile mai înainte prin pocin, rugciune,
milosteniei prin cugetarea celor duhovnicetiis nu se mai

întoarc de la cele rele".

Aa spune Sfîntul Ioan Gur de Auri dup dumneze-
iescul Apostol Pavel s se cerceteze fiecare pe sine i aa sa

mânînce din Pîine is bea din Pahar.

Mai apoi a trebuit s se stâruiascâ într-o form ceva mai
dezvoltat prin tomosul sinodal din august 1807 al Patri-

arhului Grigorie, fa de cele dou direcii ce continuau s
se încrucieze printre aceti monahi, dintre care unii ziceau

c e mai bine a se împrti des i fr spovedanie, în timp
ce ceilali ziceau c e mai bine la termenul anumit, fr osîn-

dâ. Ambele pri au fost dezaprobate, îns, prin hotârîrile

Sinodului care, cai mai înainte, subliniaz c: „împrtirea
cu Prea Curatele Taine, se cuvine s se fac neaprat prin

cercetarea fiecrui credincios dup dumnezeiescul Apostol,

care spune: «S se cerceteze fiecarepe sine...»", dar cercetarea
aceasta nu se poate face de el însui, ci dectre preoii duhov-
nici împuternicii de Arhierei, cu gramate bisericeti ce îi în-

drumeazâ cum trebuie s cerceteze i s ispiteasc adîncul

inimilor celor ce se spovedesc, cugetele, faptelei obiceiurile

i s le dea leacuri canonisindu-i dup canoanele Sfinilor i
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purttorilor de Dumnezeu Prini, iardup îndreptare,s se

dea celor vrednici voie a seîmprti cu Sfintelei Prea Cura-

tele Taine, precumînva i dumnezeiescul Printe al Bisericii

cu vorbirea de aur.

Deci, fiecare credincios, confonnîndu-se acestei reguli,

s se cerceteze pe sine prin preotul su duhovnic, i aa s
se apropie cu fric de Dumnezeu i cu dragoste de împr-
tirea cu Prea Curatele i înfricoatele Taine (Ist. Atho-

sului, cap. m,pp. 123-124).

Iar fa de cei ce întreineau înc agitaia spiritelor, spu-

nînd c: „Este dogm i hotârîre neschimbat de Biseric,

Sfinta împrtanie la 40 de zile cu Prea Curatul si nestri-

câciosul Trup i Sînge al Domnului Dumnezeu si Mîntuitorul

nostru lisus Hristos ic este neîndreptâitâ cea care se face

înainte saudup 40 de zile", a intervenit tomusul sinodal din

august 1810, al aceluiai Patriarh Grigorie, care zice: „Fii

încredinai i cunoatei cci cu evlavie sînt datori a se apro-

pia i a seîmprti cu Trupul Cel deVia fctor, la fiecare

Sfintâ Liturghie, pentru aceasta sînt chemai de preot: «Cu

fric de Dumnezeu, cu credin i cu dragoste s v apro-

piai», dar din pricina alunecrii i a neputinei omului de a

se împrti în fiecare zi, a hotârit Biserica ca atunci cînd,

mrturisind u-se duhovnicului su,dac este gsit vrednic de

dumnezeiasca împrtanie primete dezlegarea pentru

aceasta de la duhovnic

Dac este gsit vinovat, atunci este supus la canon, sâ-i

fac cupocin i cu lacrimi mai întîi canonul ce i s-a dati
apoi din nou venind la duhovnic, s ia de la el dezlegare i

aa s se învredniceasc de dumnezeiasca împrtanie, pen-

tru care nu exist nici un termen fix de zi. Dar nici nu se

cuvine s treac mai întîi 40 de zile dup ce s-a apropiat de

cele duhovniceti, deoarece acest luau este neoprit i ne-

împiedicat, aac celui care vrea i va lua fr învoire de la

duhovnicul su, ca unul ce este fr de vin, îi este îngduit

s se împrteasc i sptâmînal".
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Cu privire la aceasta, nu estehotânre, nici canon apostolic

(Ist. Athosului, cap. HI, pp. 153-154). La fel cu hotârîrea de
mai sus, glâsuiete si mrturisirea lui Mitrofan Critopulos,
care declar câ: „Biserica nu împrtete pe toi cu aceast
dumnezeiasc Tain, oricum i fr de cercetare, ci pe cei ce
sînt gata i pregtii pentru aceast împrtanie".i Mrturi-
sirea Ortodox a lui Petru Movilînva lmurit în cuvînrul
su de la întrebarea 107 din cartea I, câ: „La primirea înfrico-

atelor Taine, trebuies ne pregtimdup rîhduiala Bisericii

noastre Ortodoxe, cu mrturisire curat, post, zdrobirea ini-

mii, împcarea deplin cu toi i altele asemenea".
Iar Nicolae Cabasila, arâtînd câ de mare nevoie este celui

ce vrea a seîmprti cu Sfintele i Prea Curatele Taine, mai
înaintes se pregteasc cu pocin sincera, cu strdanie i
cu plinirea canonului cel dat de duhovnic, zice aa: „Se cuvi-
neca întru sudoarea fruniis ne cîtigâm aceasta Pîine (Sfîn-

ta Euharistie), ce pentru noi s-a frînt i numai pentru fiinele
cuvîntâtoare s-a rînduit. Cci a zis Domnul: „S ne sîrguim
pentru hrana ce râmîne" (Ioan 6, 27). S-a poruncit adicâ sâ
ne apropiem de aceasta Cin, nu fârâ nici o grijai fr a face

nimic, ci strâduindu-ne" (Despre Viaa în Hristos, cartea a
IV-a, de N.'Cabasila).

Iat deci, frate Ioane, câ din celedepînâ aici ai auzit destul
de desluit destule mrturii în legtur cu deasa i rara îm-
prtire, precum i condiiile care se cer celui ce vrea s se
împrteasc mai rar sau mai des cu Sfintele i Prea Cu-
ratele Taine.

Deci, dupâ cum vezii învtura Sfintului IoanGur de
Aur i toate celelalte învaturi pe care le-ai auzit, arat clar

câ oricine ar dori sâ seîmprteasc cu Sfintele i Prea Cura-
tele Taine, fie mai des sau mai rar, are neaprata trebuina,
mai înainte de toate sâ se pregteasc cu pocin curat, cu
spovedanie i cu împlinirea canonului dat de duhovnic. Iar

daca cineva nu se va sili sâ îndeplineasc mai întîi pregtirea
cuviincioas faa de dumnezeiasca împrtire, apoi ori mai

des, ori mai rar de se va împrti cu Sfintele Taine, tot spre

osîndâ i munca se împrtete, precum i-am spus la început.

Iardac se poate vorbii de oarecare termene sau distane

de timp, mai mari sau mai mici între împrtiri, pe aceste

distane le poate orîndui numai Printele duhovnic al fiec-

ruia, potrivit cu starea duhovniceasca a fiecruia, de la caz

la caz, dupâ îndrumârile Sfintelor Canoane, a Pravilelor Bise-

riceti i dupâ învturile Bisericii.

Fratele: Din toate cele spuse pînâ aici i pînâ acum, Prea

Cuvioase Printe, am îneles câ ori rar, ori des de se va îm-

prti cineva, dac nu se va sili sâ facâ înainte de împrtire
pregtirea cea cuviincioas, prin post, rugciune, spoveda-

nie, împlinirea canonului, i altele care se cer fa de o Taina
ca aceasta, apoi nu spre folos, ci spre osîndâ se împrtete.
Incâ am îneles câ pentru a se împrti cineva mai des sau

mai rar, nu depinde de el, ci de Printele su duhovnicesc,

care are putere a rîndui acest lucru, dupâ cum va gâsi de
cuviin. Dar, Prea Cuvioase Printe, sâ nu vâ supari câ

vreau sâ va mai întreb ceva.

Stareul: întreab, frate Ioane.^

Fratele: Despre rara sau deasa împrtire cu Sfintele Tai-

ne, m-ai lmurit îndeajuns din învaturile Sfintului Ioan

Gur de Aur i din toate cele artate mai sus. Dar fiindc

puin mai înainte ai amintit de Sfintele Canoanei de Pravi-

lele Bisericeti, precumi deînvaturile Sfintei Biserici, apoi

v-a ruga sâ-mi spunei ce rinduiesc Sfintele Canoane i Pra-

vilele Bisericeti în privina celui care vrea sâ seîmprteasc
i care esteînvtura cea de obte a Bisericii privitoare la îm-

prtirea cu Sfintele Taine?

Stareul: Sâ fii încredinat,frate Ioane, câi celeartate mai
sus fac parte dinînvtura cea de obte a Bisericii privitoare

Ia cei ce se împrtesc cu Sfintele Taine. De aceea, precum
zice Marele Vasile: „Toate Predanilei învturilebrbailor
sfini au putere de lege" (Can. 87).

Iar dac vrei sâ cunoti mai cu temei învtura cea de

obte a Bisericii, hotarîrile Sfintelor Canoanei Pravilele Bise-
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riceli cu privire la cei ce se împrtesc cu Sfintele i Prea

Curatele Taine, ascult ce rînduiesc acestea:

1

.

Fiecare cleric sau laic care voietes se împrteasc,
trebuiemai întîi s se spovedeasc la duhovnic de toatepca-
tele. Greelile trebuie mai întîi s le scrie pe hîrtie i sa le

citeasc în fata duhovnicului, care nu are voies opreasc
hîrtia. Vîrsta pentru spovedanie începe de la 6-7 ani (Mart.

Ort., cap. I,p. 101).

2.S fie ajunat, lipsit de masa de sear, dac este cu pu-

tin, dardac nu,s fie ajunat de cel puin 9 ore înainte de a

primi Sfînta împrtanie, cci Sfintele celor sfini se dau, iar

sfinenia se capt prin posti rugciune (Sin. 4 Ecum., can.

29, art. 48).

3. Dup ce duhovnicul i-a dat voie, credinciosul este da-

tor sâ-i citeasc Molitfele de împrtire, iar dup împr-
tire sâ-i citeasc mulumirile.

4. Se cuvine ca preotul sîmprteasc pe cel în pericol

de moarte, chiar dac a mîncat (Sfîntul Nichifor Mrturi-
sitorul, can. 9; Sin. 1 Ecum., can. 13).

5. Dac cineva, cu toat paza, splîndu-se prin gur, a

înghiit puin ap, se poateîmprti (can. 16, Sf. Timotei:

numai dac este absolut nevoie).

6. Dac cineva este îndrcit (epileptic), dar este credincios

i nu hulete pe Dumnezeu i cele bisericeti, s se împr-
teasc, nu în fiecare zi, pentruc este de ajuns numai du-

minicile {Sf. Timotei, can. 3).

7. Iardac vor fi unii canonisii ca s nu se cuminece i Ie

va sosi ceasul morii, atunci s se pricestuiascâ neaprat, ca

s nu se lipseasc de o sfinenie.ca aceasta . Iardese vortm-
dui i se vor scula, atunci iari s fie întru porunciii ani s
nu se cuminece (P. M. B., p. 320; R.B.O.R. art. 25-26).

8. Monahii pustnici se potîmprti (Sfîntul Simeon Te-

salonicul, cap. IX, 41).

Greeli:

1. Nu este îngduit s se dea din mirinde, în loc de
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împrtanie, cci însemneaz a pune fptura în locul

Fctorului.
2. Preotul, cînd taie Sfîntul Agnei va cdea dintr-însul

o firimitur, s fac 200 de metanii dup ce a strîns-o cu mare

mustrare de contiin (cuget) (P. B. G.).

3. Cel ce a vomitatdup dumnezeiasca împrtanie, se

oprete 40 zile de la dumnezeiasca împrtanie, cîntînd în

fiecare zi Psalmul 50 i fâcînd 50 de metanii, oricum s-ar fi

întîmplat aceasta. Pentru c, dei s-ar socotic nu el însui a

fost cauza, îns pentru alte oarecare greeli i s-a înnmplat

aceasta (Sf. Ioan Pustnicul, can. 35).

4. Oricine va mînca ceva i dup aceea se va pricestui, va

primipocin un an; iar de va fi mîncatbrînzâ sau ou,dup
aceea nu seva pricestui doi ani, iarde va fi mîncat came trei ani

nu se va maiîmprtii va face 66de metanii (P. M.G v p. 110).

5. Oricine va lua certanie de la duhovnicul su s nu se

pricestuiascâ, iar el se va pricestui fr de învtura duhov-

nicului su, s se despart de Biseric, ca un batjocoritor de

Dumnezeu, timp de trei ani, nici prescur s nu primeasc

preotul de la dînsul ! Se cuvine îns s se cerceteze bine inten-

ia i puterea de înelegere a celui ce a fcut o astfel de gre-

eala (P. M. G., p. 110).

6. Preotul de va da Sfînta Tain a lui Dumnezeu citeu-

lui celui destoinic sau omului simplu s o poarte încoace

i încolo pentru oarecare trebuini nu cu frica lui Dum-
nezeu s o poarte, unii ca aceias se pocâiascâ timp de 3

ani(P.B. G.,p. 110).

7. Nimenea nu are voie s dea Sfînta Cuminectura tru-

purilor moarte, c este scris: „Luai - mîncai-." (Matei 22,

26), iar trupurile morilor nu pot lua, nici rrunca (Soborul 6

Ecumenic, can. 83, art. 25).

8. Dac cineva se îndrznete cu adevrat (adic hulete

cele Sfinte) nu se poate cumineca, pentru c întunericul cu

lumina nu are nici o împrtire (Sf. Nicolae, can. 4). Nu-i

îngduit brbatuluii femeiis se pricestuiascâ cu dumneze-
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ietile Taine in ziua în care se afla trupete, nici anafor sâ

ia, nici sâ srute Sfintele Icoane (P. M. G., p. 170).

9. Clericul care este oprit de la împrtire de Arhierei,

nu se poate împrti pînâ ce nu capt dezlegare (art. 37).

împrtirea celor bolnavi. Pentru cazurile de boal, se

pregtesc Sfintele TaineUscate i se pstreaz pe SfîntaMas
în Chivot:

1. Cel ce se pocâiete pe patul de moarte, dac iubete
mult iseva ierta mult. Acestora trebuiesâ leînlesnimpe orice

cale spovedania.

2. Dac nu poate rspunde Ia întrebrile noastre, sâ-i în-

curajam sâ se foloseasc de anumite semne, sâ dea din cap,

sau sâ strîngâ mîna, cînd sînt adevrate cele întrebate de noi.

3. Pe cei czui în nesimire i a cror stare duhovniceasca
nu o cunoatem, nu putem sâ-i împârtâim. în general vor-

bind, noi nu putem fi mai milostivi cu el decît a fost el însui.

Dac i-a fost mil de el însui, atunci el s-a spovedit i s-a

împrtit la vremea cuvenita si acum nu mai este vreme sâ

mai dibuim noi în nesiguran, cci se poate sâ fie un nepo-
câit i pe patul morii.

Mistuitorului I-a fost mila de tâlharul cel ce s-a pocit, nu
i de cellalt, carenu i-a recunoscut pcatele sale. Noi putem
s iubim mai mult decît iubete însui Dumnezeu?

4. Dac nimeni nu ia în garanie starea sufleteasca a bol-

navului, cum câ este spovedit sau în agonie, i a descoperit

celor din jurul lui pcatele care îi apsau contiina, ca sâ-i

putem citi molitfele de dezlegare, noi nu putems aruncam
„Mrgritarele înaintea porcilor", cci pe lîng ei ne pier-

dem i noi. Faptul câ preotul 1-a apucat în ultimele clipe ale

agoniei sale, nu este un semn al milostivirii lui Dumnezeu,
câci i Hristos a fost lîng tîlharul cel hulitor, dar acesta nu
L-a folosit cu nimic, din pricina inimii lui nepocite.

5. Celui ce a pctuit toat viaa, frâ a da dovezi de poc-
in, dac se spovedete sincer, cu mare durere în inim, fiind

ameninat ai moartea, putem s-idm Sfînta împrtanie.
Pocina aceasta o putem socoti asemenea cu a tîlharului
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celui bun de pe cruce (Le. 23, 40-43). Dac se însntoete
va trebui sâ-i urmeze canonul dupâ pravil.

6. Dac cineva sufl numai puin i nu a murit cu totul,

dar este nesimitor i nu poate sa mânînce nimic sau scuip
ceea ce i se pune în gura, arunci preotul cu mare luare-arninte

sâ însemne semnul crucii numai pe buzele i pe limba lui,

cu atingerea Prea Curatelor Taine (toate aceste învturi sînt

luate din Pravila Bisericeasc de ctre Ieromonah Sacheiarie

M., 1940, pp. 162-166).

Iat, frate Ioane, acestea sînt cele mai bune de obte înv-
aturi i rinduieli canonice ale Bisericii Ortodoxe, privitoare

la împrtirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Fratele: Din toate acestea, Prea Cuvioase Printe,amîne-

les câ atît dumnezeieble canoane, cît i Pravilele Bisericeti,

precum i toate învturile Bisericii îngrdesc i apr cu

toat tria sfinenia Prea Curatelor lui Hristos Taine. Si nu-

mai în cazuri de mare nevoie sau în primejdie de moarte,

Biserica face oarecare pogorâmînt faa de Taina Sfintei îm-

prtanii, fârâ împlinirea tuturorcondiiilorartate mai sus.

Iar daca se cere atîta scumpâtate, cinste i evlavie fa de
dumnezeiasca Euharistie, apoi, ce pedeapsa vor avea de la

Dumnezeu acei preoi i duhovnici care îndrznesc s dea

cu mare uurin Sfintele i Prea Curatele Taine celor ne-

vrednici i nepregtii, fârâ sâ fie în preajma de moarte?
Stareul: Bine ai fcut, frate Ioane, câ te-ai gîndit sâ pui

aceasta întrebare.

Fiindc, în adevr, mare rspundere au în faa lui Dum-
nezeu acei preoi i duhovnici, care fârâ de mult ispitire i
cercare, dau Sfintele i Prea Curatele Taine celor nevrednici.

Ca sâ înelegem acest lucru, sâ-1ascultm pe Sfîntul Ioan

Gur de Aur, marele Dascl i lumintor a toat lumea, care

zice ctre preoii i diaconii Bisericii aa: „Nu mica munc
zace asupra voastr, dac tiind la cineva vreo rutate, îi vei

îngâd ui sâ seîmprteasc la masa aceasta . Sîngele lui Hris-

tos din mina voastr se va cere".
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Chiar daca ar fi voievod, chiar Eparh,chiarcel'încununat

cu coroana, daca se apropie cu nevrednicie, opreste-1: mai
mare stâpînire ai tu decît acela... Apoi zice: „De i s-ar încre-

dina ie sâ pzeti curat pentru turma vreun izvor de apâ,

apoi dac ai fi vzut vreo oaie avînd la bot mult noroi, oare

ai fi lsat-o sa se plece jos, ca sâ tulbure curgerea ?

Iar acum nu izvor de apâ, ci de Sînge i de Duh încre-

dinîndu-i-se ie,i vâzînd pe celcu pcat mai cumplit decît

noroiul câ se apropie, nu te sârbeti? Nu îl opreti? i ce

iertare vei lua?".

i iari zice: „Pentru aceasta v-a cinstitpe voi Dumnezeu
cu aceasta cinste, ca sâ alegeii sâ deosebii unele ca acestea.

Aceasta este dregâtoria voastr, aceasta este întrirea,

aceasta este toat cununa, cu haine albe i strlucite îmbrâ-

cîndu-vâ sâ v înconjurai".

Apoi, vorbind ca din partea celor ce vor a se îndrepti,
despre o vina ca aceasta mai zice aa: „i de unde tiu eu pe
cutarele i pe cutarele ?", i adaug: „Nu pentru cei netiui,
ci pentru cei tiui griesc". i arâtînd c mai râi decît cei

îndrcii sînt acei care se împrtesc cu nevrednicie i cu
neisprtire,zice aa: „Nu este aa de râu a fi înlâuntru (la bise-

ric), cei îndreptii/ precum ar fi acetia despre care zice

Pavel câ au clcat pe Hristos i au socotit Sîngele Legii a fi

de obte i au ocrit Duhul Darului". Adeverind apoi câ i
adunarea cretinilor este Trupul lui Hristos, zice: „Trupul Iui

Hristos este i mulimea aceasta. Vezi tu, diacone care slujeti

taineior,sa nu întârîipe Stâpinul, necruînd Trupul Acesta";

apoi arâtînd câ Sfînta împrtanie este pentru ceinevrednici

ca o sabiespre pedepsirei nu ohran spre viaa venic, zice

aa: „Nu da sabia în loc de hran ! Ci mcar din nebunie va

veni acela sâ seîmprteasc, oprete-I, nu te teme. Teme-te
de Dumnezeu, nu de om. Iar de te vei teme de omi de Dîn-

sul vei rîde. Iardac te vei teme de Dumnezeu i de oameni
vei fi în cinste. Iar daca tu nu îndrzneti, adâ-1 la minei voi

îngdui sâ fac aceasta. De sufletm voi despri mai înainte
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de a da Sînge Stâpînesc cu nevrednicie; i sîngele meu îl voi

vrsa tot,mai înainte decîtvoi da Sînge arît de înfricoat celui

ce nu se cuvine; iar dac mult iscodind cineva, nu a tiut pe

cel râu, nu este întru vina" (împ. de grîu, Cuv. 54).

încâiîn alt loc, acest Sfinti dumnezeiesc Printe al Bise-

ricii lui Hristos, alege i deosebete pe cretinii vrednici de

cei nevrednici de împrtirea cu SfinteleTaine, zicînd ap:

„Pentru aceasta i diaconul strig atunci, strigînd pe sfinii
prin glasul acesta socotind prihânirile tuturor, ca sâ nu se

apropie cineva negâtit. Câ precum la o turm, multe oi sînt

sntoase i multe oi sînt pline de rîie, nevoie fiind sâ le de-

osebeasc, totaai în Biseric, fiindc unele oi sînt sntoase,

iar altele bolnave, prin glasul acesta deosebete pe acestea de

acelea, înconjurînd preotul pretutindenea prin strigarea cea

înfricoata aceasta i pe sfini chemîndu-i. Câ de vreme ce nu

este cu putin,omfund, sâ tie cele ale aproapelui, cci cine

dintre oameni zice câ tie cele ale aproapelui, fr numai

duhul omului care este într-însul, i de aceea sloboade acel

glas, dup ce a sâvîrit toat jertfa, ca nimenea, simplu, cai
cum s-ar întîmpla sâ nu vie la izvorul ce! duhovnicesc".

Apoi, aducînd iari pilda cu turma oilor, zice: „Pe oile

cele bolnave, trebuie sâ le închidem înlâuntru,i sâ le inem

la întuneric i alt hran sâ nu le dm, nici de aer limpede,

nici depune curatâ.nici de izvorul cel de afar lâsîndu-le

sâ le împârtâeascâ" (împ. de grîu, Cuv. 54).

Tot acest dumnezeiesc Printe arat câ cuvîntul acela în-

fricoat, pe care-I rostete diaconul la sfiritul Sfintei Liturghii,

cînd zice: „Sfintele Sfinilor", este o legtur care leag cu o

min nevzut, care ine i oprete pe cei nevrednici de a se

apropia de împrtirea cu Prea CurateleTaine,i arâtînd câ

cuvîntul pe care-1 rostete preotul arunci are putere de a lega

pe unii i dezlega pe alii, spre a venisâ seîmprteasc, zice

aa: „Nu poi sâ zici: «n-am tiut, nu am socotit», câ la acest

lucru urmeazâ primejdia, mai ales câ i Pavel a mrturisit.

Dar vei zice: «N-am citit !», nu este acesta cuvînt de îndrep-
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tâire, ci vina. îns, ca niciodat sâ nu mai pui pricin pentru
aceasta, preotul, cu mare glas, cu înfricoata strigare ca un
propovduitor ridica mîna la înlime, stînd înalt, tuturor
artat fâcîndu-se i întru cea înfricoat lovete tare, strigînd,

pe unii îi cheam, iar pe alii îi oprete. Preotul nu cu mîna
fâcînd aceasta, ci cu limba, mai curat i mai luminat decît cu
mîna,c glasul acela câzînd în auzul nostru, ca o mînâ pe unii

îi împinge i-i scoate afar, iar pe alii îi bag înlâuntru i îi

arat" (Imp. de grîu, Cuv. 54).

Iat, frate Ioane,c din însi gura Sfintului IoanGur de
Aur ai auzit învtura de pînâ aici. Deci cum vrei sâ tii care
este pedeapsa lui Dumnezeu asupra preoilori asupra du-
hovnicilor, care prea lesneifr cuvenit încercare îngduie
pe cei nevrednici sâ se împrteasc, apoi îi ajunge sâ ii
minte învtura de mai sus i sâ nu uii cuvintele acestui
mare lumintor al lumii, deoarece l-ai auzit pe el spunîndc
nu mica munc zace asupra preotului i diaconului acelora
care tiind pe cineva avînd vreun pcat opritor, vorîndrzni
sâ dea voie sâ se împrteasc. i pentru ca sâ poi s-i dai
seama cît de mare este hotârirea Sfintului IoanGur de Aur
de a nu se face vinovat de Trupul i Sîngele Domnuluii de
a nu da Prea Curatele Taine la cei nevrednici, îi ajunge s-i
aduci aminte c acest Sfînt i dumnezeiesc Printe a zis c:
de sufletul sâu se va despari mai înainte de a da Sîngele
Stpînesc celor nevrednici, i iari câ-i va vrsa tot sîngele
sâu, decît sâ dea Sînge atit de înfricoat celui ce nu se cuvine !.

Fratele: Foarte luminat am îneles, Prea Cuvioase Printe,
din învaturile Sfintului IoanGur de Aur, câ marei înfri-

coata datorie au preoii i duhovnicii, dea nu da Cele Sfinte

celor nevrednici, i mult m-am folosit de aceast lmurire.
Dar a dori, Prea Cuvioase Printe, sâ-mi aducei i unele
mrturii despre oamenii aceia care, tiindu-se pe sine vino-
vai i nevrednici de împrtirea cu Prea Curatele Taine,
totui îndrznesc i se împrtesc.A dori sâ tiu i despre
aceasta, în ce fel se afl i care este munca lor?
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Stareul: Frate Ioane,dupcum ai auzit, datoria preotului

este pînâ acolo ca sâ-i dea silina sâ cerceteze cu toat atenia

pe cei ce vin la spovedanie, dac nu au vreun pcat opritor

de la împrtirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Dac duhovnicul a cercetat cu tot dinadinsuli nu a gâsit

la ei uneleca acestea, el nu are vin, ci toat greutatea pedep-

sei trece asupra celor care, tiindu-se mustrai de contiina

lorpentru vreun pcat, nu voiesc sâ-1 spovedeasc i îndrz-

nesc aa, cu obrzniciei cu necurâie de suflet, sâ se aproprie

de Sfînta i dumnezeiasca împrtanie, spre a fi socotii de

oameni curai, cinstii, asemenea cu aceia care în adevr sînt

vrednicii cinstii. Pedeapsa unoraca acetia mai întîi o arata

Sfîntul i dumnezeiescul Apostol Pavel, cînd zice aa: „Sâ se

cerceteze omul pe sinei apoi sâ mânînce din Pîine i sâ bea

din Pahar. Câ cel ce mnânc i bea cu nevrednicie, acela

mânîncâ i bea lui osîndâ, nesocotind Trupul Domnului"

(I Cor. 11,28-29).

Si dumnezeiescul Printe Ioan, cel cu gura, i cu cuvintele

de aur, arâtind pedeapsa celor ce îndrznesc s se împrt-
easc cu nevrednicie, zice aa: „Nu mic este munca care

zace asupra celor ce se împrtesc cu nevrednicie" (împ. de

grîu, Cuv. 54).

Iar în alt loc zice: „Aa i Tainele se fac pricinuitoare de

mai mult munca la cei ce se împrtesc cu nevrednicie"

(Cuv. la Epistola I Cor.).

Altâdatâ zice: „Te necjeti asupra vînztorului ? Asupra

rstignirilor ? Vezi dar, nu cumva i tu sâ fii vinovat de Tru-

pul i Sîngele Domnului Iisus. Aceia au junghiat Prea Sfîntul

Lui Trup, iar tu îl primeti pe El cu suflet întinat, dupâ atîtea

faceri de bine. Pe împratul nu vrei sâ-1 srui de îi va pui

gura ta, iar pe împratul Cerului îl srui chiarcu suflet putu-

ros?". i mai jos zice: „Cei ce au pâcâtuit i se apropie de

SfinteleTaine, sîntmai râu decît cei îndrcii.Câ aceia,pentru

câ sînt îndrcii nu se muncesc, iar acetia, cînd se apropie

de nevrednicie, se dau la munca venica !".
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Din aceste puine mrturii, frate Ioane, de la Apostolul

Pavel i de la Sfîntul Ioan Gura de Aur, cred câ ai îneles

cum se afla cei ce se împrtesc cu nevrednicie i care

este osînda lor.

Fratele: Am îneles destul de dar, Prea Cuvioase Printe,
câ cei ce îndrznesc s se împrteasc cu nevrednicie cu

Sfintele i Prea Curatele lui Hristos Taine, se aseamn cu

Iuda vînzâtorul, cu cei ce au rstignit pe Domnuli sînt mai
ri decît cei îndrcii, ic mare este munca ce zace asupra

lor.A mai avea ceva de întrebat, Prea Cuvioase Printe.

Stareul: întreab, frate Ioane.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, oare femeile care se afl în

rînduiala lunilor, au voies intre în Biseric is se împr-
teasc cu SfinteleTaine în acea vreme ? $ice rinduiesc Sfin-

tele Canoane pentru unele ca acestea, care ar îndrznis in-

tre în Biseric, sau chiar se vorîmprti?
Stareul: în privina acestor întrebri, frate Ioane, Sfintele

i dumnezeietile Canoane hotrsc aa: „Femeile cele cu

curgere de sînge obinuit lor, s nu se ating de cele Sfinte,

pînâ îna aptea zi" (Can. 2 al Sfîntului Dionisie al Alexandriei

i Can. 7 al Sfîntului Timotei).

Aceasta oporuncetei Legea Veche, ba nicis se împre-

une cu brbaii lor, c se întîmplâ din aceast cauz s se

nasc copii slabi i bolnavi cei zmislii arunci.

De aceeai dumnezeiescul Moisi a ucispe tatl copilului

celui lepros, deoarece din cauza neînfrînârii lui nu a ateptat

curirea femeii. Iar aceea cese va necinsti în vremea curirii

sale i se va atinge de dumnezeietile Taine poruncete a fi

neîmprtâitâ 40 de zile (Ioan Pust, can. 17).

Dumnezeiasca Pravila zice aa: Muierea (femeia) care se

afl întru muieria (rînduiaia) ei, dup obiceiul firii femeieti,

aceea nu sepoate pricestui cu SfinteleTaine pînâ ce nu se va

curaii nici în biserics nu intre pînâ în a aptea zi, nici a

se împreuna cu brbatul ei pîn ce nu se va curai. Iar de se

va afla înbiserici îi va veni a se slobozi firea sa i va pricepe
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i va iei afar în a cel ceas, nusecanonisete . Iardeva pricepe

(va simi) i îi va fi ruine i nu va iei afara, atunci se cano-

nisete apte zile cu dte 10-20 de metanii (P. M. B., gl. 33).

Aadar, dup cum vezi, frate Ioane,dup rînduiala Sfin-

telor i dumnezeietilorCanoane, femeile nu pot intra în bise-

ric timp de apte zile în vremea necureniei lor. Iar de le

va ajunge aceasta neputina în timp ce se afl în biserica si

nu vor iei repede afar, se canonisesc, precum s-a artat mai

sus. Nu mai zic de se vor împrti cu Sfintele Taine în acea

vreme, câci nu cred sâ ajung vreuna din femei la atîta nebu-

nie i nesimire ca sâ îndrzneasc la o frdelege ca aceasta.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, zicei câ nu credeicâ vre-

una din femei sâ fi putut ajunge la atîta nebuniei nesimire

ca sâ îndrzneasc a seîmprti cu Sfintelei Prea Curatele

Taine în vremea curgerii de sînge. Dar euv mrturisesc câ

amauzit din gura unei clugrie câ legile canonice care pri-

vesc rînduiala femeilor în curire s-a pus de dumnezeietii

Prini., numai pentru femeile cele mritate i pentru cele ce

triesc cu brbai,nui pentru cele ce triesc în curie (feciorie).

Tot acele clugrie mi-au spus câ ele au avut nite vede-

nii i câ li s-a arâtat Maica Domnului, care le-a spusi acest

lucru: câ ele pot intra în biseric oricînd sâ asculte slujbele

bisericii, fr sâ inâ seama dac sînt în vremea curirii lor

(necurâirii lor) i câ Ie-a spus i aceasta:c se pot împrti
cu Sfintele Taine în acea vreme, c ele sînt fecioare curate i
nu sînt ca cele ce triesc cu brbai în toat vremea.

De aceea vâ rog, Prea Cuvioase Printe, oare Maica Dom-
nului sâ fi fost aceea care li s-a arâtat lori le-a dat dezlegare ?

Stareul: Acela care li s-a arâtat lor a fost dracul mîndriei,

frate Ioane, i nu Maica Domnului, cci Prea Sfînta i Prea

( urata Maica Domnului nu va înva niciodat pe nimeni

sâ defaimei sâ calce Legea lui Hristos, Fiul eii Dumnezeul

ei si al nostru.

Prea Sfînta i Prea Curata Fecioar Mria, cît a fost pe

I

'.îmînt în viaa de aici a vieurt în marei desâvîritâ supu-
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nere fa de toate poruncile lui Dumnezeu. i chiar pentru

aceast prea înalta smereniei ascultare a cutat spre ea Prea

Milostivul Dumnezeu, i a ridicat pe ea la treapta cea mai
înalta de slava i har, mai presus decît toate zidirile cele cu-

vîntâtoare ale îngerilor si ale oamenilor-i a cinstit-o cu ae-
zarea, spre a fi ludata de toate cetele cele înelegtoare ale

îngerilor i de toate neamurile cele de pe pâmînt. Dup cum
i ea singura a proorocit prin Duhul Sfînt, zidnd: „C acutat

spre smerenia roabei Salel iat, de acumm vor ferici toate

neamurile" (Le. 1, 48).

Deci,cum Maica Domnului, care a artat atita smerenie
i ascultarefa de toate poruncile lui Dumnezeu, ar fiînvat
pe acele clugries calce legile Bisericii lui Hristos cele ae-
zate de ctre Duhul Sfînt prin dumnezeietile canoane ale

Sfinilori de Dumnezeu purttorilor Prini ?

Decis tii, frate Ioane, i bine s fii încredinat,c cel ce

a învat pe acele clugries calce legile canonice ale Bise-

ricii, nu a fost Maica Domnului, ci dracul cel îneltor, care

îneal pe cei ce cred în vedeniilei în visurile lor. Acel drac,

vazîndu-le pe acele clugrie c au minte slab, le-a învat
aceste lucruri ca eles se rrundreascâ is defaime nunta pe
care Mînruitorul a cinstit-o i a ridicat-o pe ea la cinstea de

Tain, în Biserica Sa.

is tiii aceasta, frate Ioane,c acele clugrie de care

mi-aispus, dac nu se vorsmeri cu mintea,dac nu vor înceta

a crede în nlucirile cele drcetii de nu se vorsupune hotâ-

ririlor Sfintelor Canoane, vor fi socotite ca nite femei eretice

i vor cdea în anatem, care este cea mai grea pedeaps a

Bisericii (P.M.B.,gl. 33).

Fratele: Deaa mare pedeapss fie vinovate acele clu-
grie, Prea Cuvioase Printe, pentru c intr în biseric i se

împrtesc cu Sfintele Taine, în vremea neputinei lor fireti

a lunilor?

Stareul: Da, frate Ioane, fiindc aceast mîndrie iîndrz-
neal a lor este inovaie în Biserica dreptmâritoare, i tot ue

este inovaie, duce Ia dezbinare i la eres.
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Inovaia i înelarea acestor clugrite este îndoit: mai

întîi, c ele cred în nlucirile vedeniilor lor, apoi c defima

legile canonice ale Bisericii, defâimînd nunta i pe femeile

cretine, care sînt mritatedup legea lui Hristos. Asa fceau

prin secolul al IV-lea ereticii Eustaieni, din care pricin Bise-

rica a fost nevoits aduneSobor de mai muli Sfinii dum-

nezeieti Prini,în Gangra Panlagoniei, la anul 340,idup
ce au dat anatema pe Eustaie, Episcopul Sevastiei i pe cei

din Armenia, care erau capul acestor eretici, au anatematisit

i pe clugrii i pe clugriele eretice care, urmînd înv-

aturile lui Eustaie, defimau pe femeile cretine cstorite.

Iat cehotrte Sfintul Sinod din Gangra: „Dac cineva

prihânete nuntai pe aceea ce se culc cu brbatul su, cre-

dincioasai evlavioas fiind i o urtei o prihânete ca i

cum n-ar putea intra în împrie, anatema s fie" (Gangra 1).

i iari zice: „Dac cineva are feciorie i s-ar înfrîna, îngre-

oîndu-se de nunta i deprtîndu-se, i nu pentru binele i

sfinenia fecioriei, anatema sa fie" (Can. 9). i iari; „Dac

cineva dintre cei ce fecioresc pentru Domnul s-arînla împo-

triva celor cstorii anatema s fie" (Can. 10).

Vezi, frate Ioane, cît de înfricoata este pedeapsa celor ce

ducvia de fecioriedac se mîndresci defima pe cei cs-
torii? Deci i acele clugrie, de nu se vor smeri din inim

i vor recunoate neputinai mîndria lor, iar pe femeilecre-

tine cele mritate dup Legea lui Hristos, le vor socoti spur-

cate i nevrednice, iarpe sine- pentruc duc via fecioreasc -

se vor socoti vrednice de a intra în biseric,chiar i la vremea

necurâiei lor, de vor ajunge la nebunia cea mai de pe urm
i vor îndrzni sâ seîmprteasc cu Sfintele Taine în acea

vreme, pentru aceast mîndriei defimare cai ereticii mai

susamintiiiîmpreunacu dîniide laDumnezeu sevordespri

de motenire, atunci fiii satanei se vor face (P. M. B., gl. 33).

Fratele: Acum îmi dau seama, Prea Cuvioase Printe,c
mare primejdie estepentru cineva dac nu-icunoate nepu-

tinaicuget ceva înalt despre sine. De aceea amîneles bine
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c nunta ceadup lege este un luau cinstit i ca cine defima
nunta-cea cinstita de Biserica lui Hristos, este eretic.

Stareul: Da, frate Ioane, i marele luminator al lumii,
dumnezeiescul Apostol Pavel, arâtînd acest lucru, zice: „Cin-
stita este nunta întru toate" (Evr. 13, 4).

Sa tiii aceasta, frate Ioane, ca brbatul sau femeia,dac
au fostcstorii dup lege, de vor veni la viata monahiceas-
c, senumr cu ceata celor feciorelnici- Iar cei ce au feciorie
darnu au smerenie, sînt necurai în faa lui Dumnezeu,dup
mrturia dumnezeietii Scripturi, care zice: „Necurat este
înaintea Domnului tot cel cu inima înalta" (Pilde 16, 6).

i dracii sînt feciorelnici, cci nici nu se mrita, nici nu se
însoar, dar fiindc nu au smerenie, tot draci necurai sînt.

Fratele: Prea Cuvioase Printe, mai aveam i alte lucruri
de întrebat în legtur cu Sfînta împrtanie.

Stareul: Ce lucruri mai ai de întrebat, frate Ioane ?
Fratele:V rog s-mi spunei, Prea Cuvioase Printe: în

Biserica noastr Ortodox, cine are voie s usuce Sfintele
Taine ? Cînd se face aceast uscare i cum se face ?

Stareul: Dar de ce vrei s tirexact acest lucru, frate Ioane?
Fratele: Iat de ce. Prea Cuvioase Printe, pentru c am

auzit de Ia nite oameni c un preot clugr slujete Sfînta
Liturghie prin casele oamenilor cretini credincioii pe muli
brbai i femei îi face clugri i clugrie i îi trimite prin
lume, ca s propovduiasc oamenilor pocina. Pe lîng
aceasta, acel preot a sfinit mari cantiti de Sfinte pe care,
dup terminarea Sfintei Liturghii, le-a împrit pe Ja oameni,
dîndu-le voie s usuce ei aceste Sfinte pe la casele lori sâ se
împrteasc cu ele ori de dte ori vor socoti ei.Aa c femeile
au uscat Sfintele Taine în cuptor, în tvile în care au fcut
plcinte sau chiar au uscat miei pentru Pati. Astfel, muli
cretini au acum pe la casele lor mari cantiti din Sfintele
Taine uscate, i ei le dau i altora. Iar unii dintre cretini,
socotindc aceste Sfinte Taine ar fi numai nite pîini blago-
slovite cai cele de la litiesau ca prinoasele aduse de ei de la
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biseric, s-au apucatde au pus din aceste SfinteTaine în târî-

ele pe care le dau la vaci, ca sâ fie vacile sntoase i s aibâ

lapte. Iar unii dintre ei le-au pus i în hrana porcilor, ca sâ

nu moar de vreo boal.

Auzind eu aceste lucruri, Prea Cuvioase Printe, foarte

m-am îngrozit de atîta nelegiuire care nu s-a mai pomenitîn

istoria Bisericii noastre. De aceea,v rog, Prea CuvioaseP-
rinte, s-mi spunei: oare aceste pîini pe carele-au uscatcre-

tinii sâ fie chiar cu adevrat Sfintele Taine? i ce pedeaps

va avea de la Dumnezeu acel preot care aîngduit cretinilor

sâ fac asemenea nelegiuiri?

Stareul: Eu cred, frate Ioane,c acelea nu au fost cu ade-

vrat Sfintele Taine, ci nite pîini blagoslovite, aa ca jertfa

de la biserica . Iardac va fi fost i unaca aceasta, ca acele puni

sa fi fost slujite în vremea Sfintei Liturghii princhemarea Prea

Sfîntului Duh,i prin zicerea cuvintelorde la prefacerea Da-

rurilor, apoi Doamne ferete !, i vai i amar va fi de sufletul

acelui preot care a îndrznit sâ facâ una ca aceasta, numai

daca a fost pâgjn, nebun sau cine tie ce eretic.

Iar de va fi fcut vreo frdelege ca aceasta, cu voiei cu

tiin, peUngc a czutsub osînda dumnezeietilor canoa-

ne, apoi fr îndoial, nu va scpa de mînia cea sfînta i
dreapta a lui Dumnezeu, nici în veacul de acum, nici în cel

viitor.C s-a fcut vinovat de atîta irosire i risipire a Sfintelor

i Prea Curatelor Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Acestea zise de mine, le întretei le adevereazâ i Sfînta

i dumnezeiasca Scriptura, cînd zice: „Dac cel ce se leapd

de Legea lui Moisi în urma mrturiei a doi sau trei martori,

se pedepsete fârâ cruare cu moartea, apoi socotii, cu dt mai

grea va fi pedeapsa Ia care se va supune acela care calc i

nu se supune Legii Fiului lui Dumnezeu i nu preuiete

sfinenia Sîngelui Testamentului prin care este sfinit i jig-

nete Duhul Darului lui Dumnezeu" (Evr. 10, 28-29).

i fiindc fria ta ai mai întrebat cine are voie sâ usuce

Sfintele Taine, cînd i cum, asculta cele ce urmeaz: s tii
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fria ta, frate Ioane, ca uscarea Sfintelor Taine, pentru vre-

mea cea de nevoie este lucru numai al preoilor i se face mai

ales în Joia cea Mare, sau de este nevoie i la alta vreme. Iar

de vrei sâ tii i cum se face aceast uscarei pregtire a Prea

Curatei Taine, ascult: Cînd preotul are nevoie sâ-i preg-
teasc Sfintele Taine uscate pentru tot timpul anuluisau pen-

tru o vreme, atunci la Proscomidia Sfintei Liturghii scoate i
al doilea Agne i face rînduialâ asupra lui ca la Liturghie,

Darurilor celor mai înainte Sfinite. Iardup terminarea Sfin-

tei Liturghii, a dat Sfîntul Trup cu Sfîntul Sînge Cel deVia
fctor deasupra Sfînrului Potir, dte puinei cu linguria, ca

nu cumva fiind udat prea tare sâ pice ceva din prea mult
umezire. Si Agneul cel umezit pe Sfînta Mas, în acest fel se

cade a fi uscat: mai întîi dezvelete Antimisul i luînd Agne-
ul din Chivot, îl pune pe disc i cdete împrejur. Dup ce

face cuvenita închinciune, îl sfârîmâ cu toate evlavia cu sfîn-

ta Copie,înmici prticele. Iardup sfârîmare, pune olespede
de piatr sau decrmid la marginea Antimisuluii deasu-

pra lespedei o oal mare de pmînt sau de fier sau dearam
curat, cu crbuni aprini, i închinîndu-se cum se cade cu

Sfîntul Disci cu dumnezeietile Taineaa sfârîmate, cu mare
luare-aminte le pune deasupra oalei cu jratic, pzind bine

ca dumnezeietile Taine sâ se usuce cu încetul, întorcîndu-le

mereu cu Sfînta Copie, ca nu cumva sâ se prjeasc (ardâ).

Si cînd se va înclzi bine Sfîntul Disc, îl ia i îl punepe Sfintul

Antimis sau pe acpperâmînt (procovâ), ca nu cumva, înfier-

bîntîndu-se prea tare, sâ se ard Sfintele Taine. i daca se va

rci puin, iari îl punedeasupra oalei, sau deasupra vasului

gtit pentru aceasta. i aa se face de mai multe ori, pînâ ce

se vor usca, i cele uscate, cu luare-aminte le pune în Sfîntul

Chivot,i fâcînd cuvenita închinciune, strînge iari Sfîntul

Antimis (Uturghierul din 1956, Bucureti, pp. 435-436).

Iat, frate Ioane, aceasta este rînduialâ uscrii i pregtirii

Sfintelori Prea Curatelor Taine, dup învtura i tradiia
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BisericiiOrtodoxe. Precum vezi, numai preoii care au preo-

ie lucrtoare pentru sâvîrirea acestei lucrri i rînduialâ i
nu oriunde, ci numai la Sfîntul Altar, pe Sfînta Masa i pe

Sfîntul Antimis, de care lucruri nu se poate atinge mîna

nesfinit.

Iara usca mireniipe la casele lor Prea Curatelei Sfintele

Taine, aceasta este un eres i o frdelegecare are mare i grea

osîndâ de la Dumnezeu i cei ce o fac, vor avea partede mun-

ca cea venic în ziua Judecaii: i cretinii care au îndrznit

aceasta,i acel preot nebun i eretic care a dat voie s se facâ

o frdelege i eresuri ca acestea.

Fratele:V mulumesc, Prea Cuvioase Printe,c mi-ai

spus aceste lucruri, ca sâ pot s-mi dau seama de o astfel de

primejdie.

Acum, Prea Cuvioase Printe, a vrea sâ va mai întreb

ceva: mi-am adus aminte câ în convorbirea de rîndul trecut

ai pomenit despre împrtirea cea gînditoare. i fiindc

arunci a fost vorba mai mult în treact despre ea, vâ rogsâ-mi

spunei acum, mai pe larg, despre aceasta împrtire, câ

mult a dori sâ tiu mai de aproape cum se face aceast îm-

prtire, cînd se poate face, i ce folos aduce ea celui ce o

primete?
Stareul: Daca vrei numaidecît, frate Ioane, s tii mai pe

larg despre împrtirea cea gânditi duhovniceasca, ascul-

ta: îi spuneam atunci câ sînt doua feluri de împrtiri:

- împrtirea cea tainica a Jertfelnicului, adic Împr-

tirea ceacuTrupul i Sîngele Domiului nostru Iisus Hristos;

- împrtirea cea duhovniceasca i gînditoare.

Dac cineva nu poate sâ se împrteasc cu cea dinfii,

ori de dte ori dorete, apoi cu cea de a doua se poate în orice

vreme i în orice loc, numai de va fi lucrtor neobosit al po-

runcilor lui Iisus Hristos i struitor în Sfînta Rugâdune.

Sâ mai tii i aceasta, frate Ioane: cu Sfintele i Prea

Curatele Taine, oridt de sfînta viaa ar avea cineva, numai o
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singura dat pe zi se poateîmprti, pe cînd cu împrtirea
cea duhovniceasca i gînditoare se poate împrti de mai
multe ori pe zi, numais fie treaz cu mintea i cu inima.

Aceasta o spune i Cuviosul Printe Nicodim Aghioritul,

care zice aa: „Mcarc tainic nu putem primi pe Domnul
nostru Iisus Hristos mai mult decît o dat pe zi, îns duhov-
nicete i gînditor, îl putem primi în tot ceasul i în fiecare

minut, prin lucrarea poruncilor Lui, iar mai ales prin rug-
ciunea cea duhovniceasc i gînditoare".

Fiindc i Domnul Se afl ascuns în faptele cele bune i
Ln Sfintele Lui Porunci.

Si cine lucreaz o faptbun sau o porunc, acela prime-
te îndat în sufletul lui i pe Domnul Cel ascuns între dînsele,

Care a rînduit a locui împreun cu Tatl Su întru cel ce a

pzit poruncile Lui (Ioan 14, 23)» „Dem iubete cineva pe
Mine, acela va pzi cuvîntul Meu, i Tatl Meu îl va iubi pe
eli la el va veni i loca la el va face".i împrtireai uni-

rea noastr nu se poate lua de la noi de vreo zidire, decît de
lenevia noastr, i uneori aceast împrtire este atît depl-
cuta lui Dumnezeu cît poate nu sînt alte multe tainiceîmpr-
tiri, pentru lipsa celor ce leprimesc (Râzb. Nev., cap. II,pp. 4-5).

Fratele: Din cele spuse de Prea Cuvioia Voastr, eu am
îneles cît de mare folos este omului aceast Sfinta i dum-
nezeiasca împrtire, deoarece ea face pe el lca i Biseric

a Sfintei Treimi.

înc am îneles,c aceast împrtire se poate câpâta în

orice vreme i în orice loc, prin lucrarea poruncilor lui Hris-

tos-Dumnezeu, prin Sfinta Rugciune, i mai ales prinrug-
ciunea cea gînditoare a inimii. Dar, Prea Cuvioase Printe,

oare cum trebuie s se pregteasc cineva pentru aceasta

duhovniceasc i gînditoare împrtire?
Stareul: Despre aceasta, frate Ioane, totSfîntul Nicodim

Aghioritul griete aa: „Iar ca s te împrteti de aceasta

gînditoare împrtire, f aa: întoarce-te cu inima la Dum
nezeu i vâzînd cu o scurt vedere, de o parte pcatele tale,
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iar pe de alta pe Dumnezeu, mîhnete-te pentru vtmarea

ce l-ai fâcut-o Lui, i arunci cu toat smerenia i credina,

roagâ-Ls binevoiasc a veni în sufletul tu cel srac cumare

dor, ca sâ-1 tâmâduiascâ pe el i sâ-1 împuterniceasc împo-

triva vrjmailor lui".

Iarcînd vreis te siletiis lupiîmpotriva vreunei pofte

ale talesau s faci vreo lucrare de faptbun sau ca s pzeti
vreo porunc, f acestea toate cu scopul ca s fie primit de

ctre Dumnezeu, Care totdeauna i le cere. Dup aceasta,

întoarce-te la Dînsul, strigâ-L cu mult dorires vie cu darul

Su s te tâmâduiascâ i s te slobozeascâ de vrjmai, ca

numai El singur s stâpîneascâ în inima ta. Si adueîndu-i

aminte de mgâdunile cele mai înainte zise la împrtirea

cea tainic, zi cu inima aprins: „Cînd, Doamne al meu,s
Te primesc? Altdat ? Cînd ? Si celelalte...!".

Si de vei voi ca s te împrteti duhovnicete mai cu

bun chip, îndrepteazâ i pune din seara cea mai dinainte,

toate asprele petreceri i lucrrile faptelor bune i tot lucrul

bun ce ai a-1 face, în scopul acesta, adic pentru a primi du-

hovnicete pe Domnul tu.

Si dis-de-dimineaâ, cum se face ziu, socotete ce e bine,

cubun norocire, ce fericire este întru acel suflet care cu cre-

din seîmprtete tainic de Prea Sfinta Tain a Euharistiei

Fiindc întru aceasta se dtigâ iari faptele cele bune, cele

pierdute, i se întoarce sufletul iari la frumuseea cea mai

dinainte i se face prta de rodurile i plinâtâile patimii

Fiului lui Dumnezeu însui.

Si de la Taina împrtirii, treci la duhovniceasca împr-

tire, i socotind aceste bunti, aprinde în inima ta omare

dorire, ca sâ-L primeti pe El duhovnicete i gînditor idup
ce te vei aprinde de dînsa, întoarce-te ctre Domnuli zi-I Lui:

„Fiindc, Doamne al meu, nu pots Te primesc întru aceasta

zi tainic, prin Prea Sfinta Tain a Euharistiei, fiindc întru

aceasta se dtigâ iari faptele bune cele pierdute i se în-

toarce sufletul iari la frumuseea cea mai dinaintei se face
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prta de rodurilei de plile Patimii Fiului lui Dumnezeu
însui.A te primi peTine dupâ vrednicieacum duhovnicete
i în tot ceasul i în fiecare zi, pentru a-mi da o noua putere

asupra vrjmaului meu i mai ales asupra acelei patimi i
vrjma cruia ca s-i placi sâ-i fac voia lui,m împotrivesc

i fac rzboi cu Tine" (Râzb. Nev.)-

Deci, toi cîi doresc adeseori i nu pot lua tainica împr-
tire, adic nu se pot cumineca cu Hristos însui, Cel ce se

afl în Sfintele Taine, ci jertfelnic sau biseric nu au Ia înde-

mînâ, sau care se afl în lume i sînt oprii de duhovnic nu
pentru vreo greeal a lor, ci pentru rutatea ce îi stâpînete

i obiceiul cel rzvrtit, acetia zic, fiindc au dorire i dra-

gostes seîmprteasc tainic cu Domnul Iisus Hristos, pot

primi pe Hristos întru sine duhovnicete i gînditor, precum
zicei Nicolae Cabasila în „Tilcuirea Sfintei liturghii": pentru

c Hristos Cel cese afl în Taine gînditori nearâtati nev-
zut led lor sfinenia cea din Taine, dupâ chipul care tie El

(N. Cabasila, Despre viaa în Hristos, cap. 42-43 i 45).

Iat, frate Ioane, mai pe larg, despreîmprtirea cea du-

hovniceasc i gînditoare i cum trebuie s se pregteasc
cineva pentru primirea ei.

Fratele:V mrturisesc, Prea Cuvioase Printe,c foarte

m-am bucurat înelegînd i acest lucru, c, adic, la mare
nevoie, atît monahul cît i cretinul mirean, de nu vor avea

laîndernînâ biseric sau preot, sau dnd ei vor fi oprii de ctre
duhovnicii lor de la tainica împrtire cu Sfîntul Trup i
dumnezeiescul Sînge al Domnului nostru Iisus Hristos, to-

tui, de vor fi silitori la lucrarea tuturor faptelor celor bune
i a poruncilor lui Hristosi mai ales la Sfînta Rugciune cea

gînditoare, acetia se pot învrednici pe aceast cale s pri-

measc pe Hristos, prin împrtirea cea duhovniceasc i
gînditoare. Ins m-am bucurat foarte, înelegînd c prin

aceast sfîntâ i gînditoare împrtire, noi putem primi pe
Domnul, nu numai o datpe zi, ca la împrtirea cea tainic,
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cii în tot ceasuli chiar în fiecare minut, numais fim silitori

la lucrarea tuturor poruncilor lui Hristos !i mai alespururea

zbovind cu slavoslovii i în rugciunea cea de gind, erau

pururea întrii în chip nevzut de aceast Sfîntâi dumne-

zeiasc împrtire gînditoare.i pstrînd în inima lor mare

evlavie ctre împrtirea ceasimit, cu Sfîntul Trupi Sin-

eele Domnului, seîmprteau mai rar, iar duhovnicete i

gînditor primeau pe Hristos tot în inima lor în toat vremea

i în tot ceasul i minutul.

Stareul: Binec ai îneles i acest lucru, frate Ioane, i eu

pctosul zic:c fericiii de trei ori fericii, sînt acei monahi

i acei cretini care pururea se silesci pururea dorescs pn-

meascâ pe Mirele Hristos, în cmara cea tainic a inimii lor,

fie prin tainica i Sfînta împrtire, cea cu Sfîntul Trup i

Sînee al Domnului Iisus Hristos, fie prin cea duhovniceasc

i gînditoare. Cci întru amîndouâ aceste împrtiri El a

fgduits Se sâlaluiascâ i sâ râmînâ cu noi, zicind: „U>i

ce mânîncâ Trupul Meu i bea Sîngele Meu, acela râmine

întru Mine i Eu întru el" (Ioan 6, 56). Iar pentru duhov-

niceasca împrtire, cea prin lucrarea poruncilor, iari zice:

DeM iubete cineva pe Mine, pe acela îl va pzi cuvinrul

Meu i chiar Tatl Meu îl va iubi pe eli vom venii loca la

dînsul vom face".

Fratele: Dar Anafora, Prea Cuvioase Printe, ce este ea i

ce închipuiete ea ? Oare are i ea putere de sfinire asupra

credincioilor?

Stareul: Anafora, frate Ioane, este prescura aceea dincare

preotul, la Sfînta Proscomidie,scoateAgneul, carese jertfete

i apoi se face Trupul Domnului (Simeon din Tesalonic,

cap 100). Aceast prescur închipuiete
trupul Prea btin-

tei Fecioare Mria, din care S-a nscut Fiul i Cuvîntul lui

Dumnezeu. ...
Anafora este unlucru sfînt. Ea sed în locul Darului celui

mare al Prea Curatelor i Prea Sfintelor Taine acelora ce nu
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sînt vrednici a seîmprti cu Trupulicu Sîngele Domnului
nostru Iisus Hristos. De aceea,dup cuviin, anafora se mai
numete i Antidoron, adic în loc de dar.

Iar faptulc anafora are i putere de sfinirei este dâru-
itoare de Dar dumnezeiesc, o adeverete acelai SSnt Simeon
Tesaloniceanul, zicînd: „Anafora este sfiniti dttoare de
Sfinenie i dttoare de dumnezeiesc Dar". Si tot el zice în
alt parte c: „La Sfînta Liturghie sed anafora pentru sfin-
irea noastr" (cap. 350).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar prin ce mijloc anafora
devine lucru sfinti are putere sfinitoare ?

Stareul: Sfinenia anaforei, frate Ioane, se trage înprimul
nnd din legtura i poziia ei faa de Sfintele Taine.

Acest adevr îl arat Sfintul Teodor din Andida, care zice
asa: „Cci Sfinta Pîine, euharisuc, se frîngei se împarte ca
împrtire, cu nespus binecuvîntare, celor ce se împrt-
esc cu credin; iar anafora se d înapoi plin de sfinenie
de la Sfintele Taine, celor ce au adus-o i astfel, de la parti-
ciparea la Trupul cel fr de prihan i la cinstitul Sînge al
lui Hnstos-Dumnezeul nostru, Cel ce S-a nscut din Sfînta
Fecioar Mria, sfinirea i binecuvîntarea ajunge la credin-
cioi" (comentariu prescurtat).

Nicolae Cabasilas, arund mai clar c anafora primete
putere desfinire prin legtura ce o are ea cu Sfintele i Prea
Curatele Taine, zice aa: „Fiind mai multe prticele, pîinea
proscorruditâ, din care s-a scos Sfîhtul Agne, preotul o îm-
prtete credincioilor ca pe una ce a devenit sfînta, prin
aceeac a fost afierositâ i prezentat ca darde jertf lui Dum-
nezeu" (Explicarea Sfintei Liturghii, cap. 53).

Fratele: Prea Cuvioase Printe, dar cam din ce vreme s-a in-
trodus Sfînta Anafora în practica liturgica a Bisericii dreptm-
ntoare ?i care a fost pricina introducerii anaforei în Biseric ?

Stareul: Dup unii, frate Ioane, începutul folosirii ana-
forei în practica liturgic, adic împrirea anaforei lacretini
dup terminarea Sfintei Liturghii, ar fi tocmai deprin secolul
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al IV-lea, de pe la anii 345-381, pe vremea SfîntuluiSinod care

s-a adunat la Laodiceea; îns cea mai veche i mai sigur

adeverire care se poate lua ca baz pentru intrarea anaforei

în practica liturgic este cea de prin secolul al VIHea, adic

de pe la anii 638-659, cînd Sinodul cel ce s-a inut la Nantes,

prin canonul 9, a hotrît aa: „Preotul va pune într-un vas

curat o cantitate îndestultoare de prticele de pune râmase

din cele aduse de credincioi, pentru a le împridup Sfînta

Liturghie, în zilele deduminicii srbtori, celor care nu s-au

împrtit; preotul le va împri dup terminarea Sfintei

Liturghii".

La început anafora seddea numai credincioilor care au

ascultat Sfînta Liturghie, dar nu se împrtiser cu Sfintele

Taine, fiind oprii de duhovnicul lor. Iar cum pnn veacurile

VH-VII1 împrtirea cu Sfintele si Prea CurateleTaine deve-

nise aa de rar, se poate socoti c: „încetaser în pnmele

dou veacuri-ale primului mileniu cretin" (Mitrofanovia,

Liturgica, pp. 699-700), ajungînd s nu se împrteasc

nimeni chiar i în zilele de srbtori, afar de liturghiseton,

s-a înrdcinat obiceiul ca anaforas se împâreascâ credin-

cioilor prezeni la Sfinta Liturghie, dac n-au gustat nimic

mai înainte.

'Acest lucru îl dovedetei îl adeverete Pravila Bisericeas-

c a lui Matei Basarab, care zice aa: „Anafora s-a fcut s se

dea în acest chip pentruc mai înainte vreme se pncestuiau

oamenii cu Fctoarele de via Taine, iar acum s-a deprtat

Taina aceea Sfînta i se pricestuiesc odat într-un an,i aceas-

t socoteali tocmeal s-a fcut de ctre Sfinii Prini, pen-

tru mai mare cucernicie a sfineniei, cas securâeascâ oame-

nii în sfintele zile ale Marelui Post cu spovedanie. Atuncis
se pricestuiascâ cu SfinteleTaine pentru sfineniei curenie

a pcatelor lor, pentru c se pricestuiau cu Sfintele Taine

precum am zis, iar în ziua de astzi, iau anafora din nuna

preotului, întru sfineniei blagoslovenie, ci de vreme ce iau

cretinii în loc de dumnezeiasca precistanie, pentru aceea se
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cade întru aceea sâ se deprteze de împreunarea trupeasca
a femeilor lor".

De aceea, arunci se ia anafora i sesrut Sfintele Icoane:

iar de va fi în lucrul diavolului, sâ se afle cineva cu femeia
lui în zilele de praznic, acela sa nu ia anafora, nici icoana s
o srute, nici femeia lui. Câ zice dumnezeiasca Scriptura:
„Cele curate sa se dea curailor i cele Sfinte, Sfinilor" (gl. 166)

.

Aadar, frate Ioane, dupâ cum vezi i din aceste mrturii,
introducerea anaforei în practica Sfintei Liturghii, s-a fcut
ca un mijloc de sfinire i binecuvîntare a credincioilor, care
vin la Biseric i asculta dumnezeiasca Liturghie pînâ Ia ca-
pt. Si totodat ca mîngîiere duhovniceasc i binecuvîntare
a Bisericii pentru acei cretini, care pentru binecuvîntate pri-

cini au fost oprii de ctre duhovnicii lor de la împrtirea
cu Sfintele i Prea Curatele Taine.

Fratele:V mulumesc, Prea Cuvioase Printe, câ din cele
ce mi-ai spus, eu m-am lmurit pe deplin i în privina Ana-
forei. Am înelesc Anafora se face din prescura aceea din
care preotul la Proscomidie scoate Sfintul Agnei care pres-
cur închipuiete Trupul cel Fecioresc al Prea Curatei Fecioa-
re Mria. Apoi am îneles, câ sfinenia Anaforei se trage de
Ia legtura ce o are ea cu Sfintele i Prea Curatele Taine: c
introducerea Anaforei în practica Liturgica a Bisericii drept-
mâritoare ar fi tocmai de prin secolul al IV-Iea, iar mai pre-Js
prin veacul al Vll-lea

.i iari: câ datina de a se împri Sfînta

Anafora credincioilordup terminarea Sfintei Liturghii, s-a
fcut din cauza rririi împrtirii cretinilor cu Prea Sfintele
i Prea Curatele Taine, spre a fi ca un mijloc de sfinire i de
binecuvîntare maimic pentru cei care asculta dumnezeiasca
Liturghie i nu se pot împrti cu Sfintele i Prea Curatele
Jaine ale lui Hristos.A mai avea îns, Prea CuvioasePrinte,
înc o rugminte.

Stareul: Ce rugminte ai, frate Ioane?
Fratele: Prea Cuvioase Printe, printre alte multe înv-

turi i sfaturi pe care mi le-ai dat în cele de pînâ aici, mi-ai
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spus câ în Biseric, de la început, era obiceiul sâ se împr-

teasc zilnic cretinii cu Sfintele i Prea Curatele Taine.

Apoi câ a fost i obiceiul de a se împrti de dteva ori pe

sâptâmînâ, apoi dedou oripe sâptâmînâ, sîmbâta i dumi-

nica, pe urma numai duminica. Apoi la dou, trei sâptâmîni,

o data pe lun i o dat la 40 zile, de patru ori pe an, o dat

pe ani chiarodat la doi ani. Si toate acestea mi le-ai artat,

Prea Cuvioase Printe, cu dovezi din istoria Bisericii, din

SfinteleCanoane, dinînvaturileSfinilor Prinii dinMr-
turisirile de credina ale lui Mitrofan Critopulos, Petru Mo-

vil i alii. Din toate acestea, tare v-a ruga, Prea Cuvioase

Printe, sâ-mi spunei i care ar fi prerea personal a Prea

Cuvioiei Voastre, în legtur cuîmprtirea cu Prea Cura-

tele Taine.Cum credeicâ ar fi mai bine sâ seîmprteasc
monahii i cretinii mireni, la cît vreme i în ce condiii?

Stareul: Frate Ioane, eu credeam i oarecum avem con-

vingerea câ fria ta te-ai putut folosi îndeajuns din toate

mrturiile de pînâ acum. Iardac totui doreti sâ aflinumai-

decît i proasta mea prere, în privina celor cem întrebi,

apoi ascult -dup slaba mea putere deînelegere -eu cred

câ în vremea de acum, prin Sfintele noastre Mnstiri, atît cele

de monahi, dt i cele de monahii, ar fi bine ca schhnonahiii
schimonahiile, precumi monahii i monahiile cele bâtrîne

care pot lua parte la toat pravila Bisericii din fiecare zi i

noapte, sâ seîmprteasc cu Sfintelei Prea CurateleTaine

ale lui Hristos o dat pe sâptâmînâ i mai ales duminica. La

fel i monahii, monahiile, fraii i surorile care s$tt bolanvi

i nu pot veni la Biseric,s fie împrtii la chilie ca i cei

de mai sus. Bineîneles câ acest lucru trebuie fcutnumai cu

pregtirea cuviindoasâ dupâ a lorputerefa de aceast Sfîn-

ta i dumnezeiasc Taina, i dac vor avea blagostovenia i

sfatul duhovnicului.

în ce privete monahii i monahiile, fraii i surorile din

soboarele Sfintelor Mnstiri, care se ostenesc cu diferite as-

cultri spre folosul obtesc i spre rnînruirea sufletelor lor,
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acetia cred ca ar fi bine mcar o dat pe luna sâ se mrtu-
riseascâ i sâ se împârtâeascâ cu Sfintele i Prea Curatele

Taine, pregâtindu-se dupâ putere: cu post, cu înfrînare, cu

rugciunei cu spovedanie, apoicupacea contiinei lor faa

de Dumnezeu, faa de aproapelei fata de lucruri,i dac nu
vor avea oprire de la Printele duhovnic.

în ce privete cretinii mireni care se silesc dupâ puterea

lor la lucrarea tuturor faptelorbunei lavia curat, acetia

credc ar fibinemcarodat la 40 de zile sâ se spovedeasc

i sâ se împârtâeascâ cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale

lui Iisus Hristos. Iar dac nu vor arta deosebita rivnâ i nu
se vor sili cu toat dragostea i evlavia, spre acest lucru de
sfinire i de întârire a sufletelor lor, apoimcarîn cele patru

posturi depeste an, negreits se spovedeasci sâ se împâr-

tâeascâ de nu vor avea oprire de la duhovnicii lor.

Iatâ dar, frate Ioane, fiindcâ mi-ai cerut mie pctosului
prere în privina împrtirii cu Sfintele i Prea Curatele

Taine, cele ce mi s-au prut bune, i le-am spus, dupâ a mea
simpla înelegere.

Fratele:V mrturisesc, Prea Cuvioase Printe, c mult
m-am bucurat vâzînd i auzind i prerea Prea Cuvioiei

Voastre în privina timpuluideîmprtire cu Sfintele Taine

i a condiiilor care trebuiesc îndeplinite de cei ce voiesc a se

împrti. înc vâ mrturisesc câ mie pctosului mi se pare

a fi calea de mijloc aceast prere a Prea Cuvioiei Voastre,

dupâ neputinele noastre i nevoile de azi.

Dar, Prea Cuvioase Pârinte, vâ rog sâ nu v suprai c
înc mai am cevaav întreba. •

Stareul: Ce mai ai de întrebat, frate Ioane?

Fratele: Prea Cuvioase Pârinte, iatâ c eu tare a dori sâ tiu,

mcar aa, cît de puin: în ce fel este practica Sfintei Liturghii i a

Sfintei împrtiri la cretinii catolicii la alte religii cretine?

Stareul: Dar de ce vrei sâ tii acest lucru, frate Ioane ?

Fratele: Prea Cuvioase Pârinte, a vois tiu acest lucru,

c poate în via am sâ fiu i eu întrebat de cineva i eu în
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aceast privin nu cunosc nimic, i apoim voi face de ru-

ine înaintea acelora care mâ vor întreba.

Stareul: Despre cele cemâ întrebi fria ta, este prea mult

de vorbit i nu credc ar fi acum vreme sâ mai lungim vorba

pîn la atîta.

Fratele: Prea Cuvioase Pârinte,v rog tare mult, mcar
aa, dteva cuvinte s-mi spunei în aceast privin, ca sâ nu

râmîn netiind întru totul.

Stareul: Frate Ioane, friei tale îi era îndeajuns sâ tii cele

din Bisericanoastr în aceasta privin, câ doarâ n-ai sâ te faci

teolog. Dar daca vrei numai i numaidedt sâ tii ceva i în

aceasta privin, apoi eu, din cele ce mai tiu despre acest

lucru, îi voi spunemcar cît de cît despre unele deosebiri pe

care le are Biserica cea de la Apus, fa de practica Bisericii

noastre Ortodoxe, atît în practica Sfintei Liturghii, cît i a

Sfintei împrtiri cu Sfintele i Prea Curatele Taine ale lui

Iisus Hristos. i iatâ ce am a-i spune: Sâ tii, frate Ioane, câ

latinii - romano-catolicii- se deosebesc în Liturghii de Litur-

ghiile Bisericii Ortodoxe, prin urmtoarele puncte:

1. La romano-catolici lipsete proscomidia.

2. Romano-catolicii întrebuineazâ la Liturghia lor

„azime" în loc de pîine dospit:

a. Aceasta este una din inovaiile lor, care nu are temei

nici scripturistic, nici tradiional . Aceasta nu a fost în Biserica

de Apus de la început, cia fost introdusmai tîrziu
.
Deoarece,

aflm câ la anul 398, Papa Uriciu se lupta sâ desfiineze da-

tina veche de a se face Sfînta Liturghie cu pîine dospit. To-

tui se vede câ nu a reuit, deoarece aflm prin veacul al

cincilea, adic pe la anul417, câ Papa Inoceniu I poruncete

sâ se fac Sfînta Liturghie cu pîine dospit i nu cu azime.

b. Abia prin veacul al Vl-lea, vedem câ în Spania s-a

introdus la Liturghie azimele în loc depîine dospita . Apoi,

în veacul al VIH-lea, s-au introdus în Anglia, în al IX-lea

în Germania, iar în toate Bisericile din Apus abia prin

veacul al Xl-lea.
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c. Totui mai tîrziu, pe vremea Sinodului unionist din

Florena, iari s-aaprobatdectre BisericadeApuss se fac
Sfînta Liturghie cu pîine dospit i cu azime.

3. Al treilea punct prin care se deosebete Messa roma-
no-catolicâ de Liturghia Ortodox, estec ei nu au Sfînta

Epiclezâ, adic rugciunea de chemare sau invocare a

Sfîntului Duh.
Ei susinc sfinenia pîinii i a vinului, nu se face prin

rugciunea de invocare, ci prin cuvintele: „Luai mîncai,
acesta este Trupul Meu— Bei dintru acesta toi, acesta este

Sîngele Meu...".

4. Cuvintele prefacerii la ei sînt: „Acesta este Trupul
Meu" i „Acesta este Sîngele Meu", iar la ortodoci cuvintele

prefacerii sînt acestea: „i f adic pîinea aceasta...." i „Iar

ce este în Potirul acesta....".

5. Liturghia romano-catolicâ se deosebete mult de cea

ortodox, prin scurtimea ei în solemnitate, în rugciuni
i în cîntri.

6. Romano<atolicii, de la o vreme, în loc de prefacere

întrebuineaz în Liturghiile lor termenulde „Transsubstan-

iaie" (Transsubstanuatio), prin care ei încearc s explice

modul prefacerii.

7. în Biserica Romano-Catolicâ preotul începe Liturghia

credincioilor prin producerea pîiniii punerea vinuluii a

apei în potir, chemarea Sfîntului Spirit, cîntarea imnului:

„Sfînt, Sfînt, Sfint...". Apoi urmeaz prefacerea elementelor

euharistice, rugciunile ctre sfini, pomenirea morilor i
Rugciunea Domneasc (Tatl nostru) . Se împrtescpreo-

ii, poporul, i aa se termin la ei Liturghia.

Iat, frate Ioane, cam acestea ar fi punctele cele mai de
seam, prin care se deosebete Liturghia romano-catolic, de
Liturghia Bisericii Ortodoxe. Iar dt privete practica împr-
tirii cu Prea Curatele Taine, deosebirile ar fi acestea:

1

.

Ei se împrtesc cu azime i nu cu pîine dospit

.

2. La romano-catolici, numai preoilor liturghisitori lise
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îngduie a se împrti cu Trupul i Sîngele Domnului, iar

laicii sînt împrtii numai cu Trupul.

Aceast inovaie ei au introdus-o în liturghiile lor prin

veacul al XTH-lea.

3. La romano-catolici, copiii nu se împrtesc cu Prea

Curatele Taine.i aceast inovaie ei au introdus-oîn Biserica

lor abia prin veacul al XH-lea.

i pentruc fria ta ai întrebat nu numai despre deose-

birile romano-catolicilor, ci i despre deosebirile celorlalte

religii cretine, în aceast privin, apoi ascult, frate Ioane:

Protestanii sînt i mai mult desprii în Liturghia lor de

practica Bisericii Ortodoxei de litera i spiritul apostolic, i
anume: Liturghia lor conine numai nitebuci din Sfînta

Scriptur i predica. Euharistia se face i la ei ca i la roma-

no-catolici, cu azime.

Protestanii nu admit prefacerea Sfintelor Daruri inînsui

Trupuli Sîngele Domnului. Ei privesc Pîineai Vinuleuha-

ristie ca penite simboluri aleTrupuluii Sîngelui Domnului.

Iar cît privete împrtirea cu Prea Curatele Taine, protes-

tanii au venit la practica veche a Bisericii i împrtesc atît

clerul cît i pe laici, sub ambele forme, adic cu Trupul i

Sîngele Domnului. Totui pe copii nu-i împrtesc nici ei cu

Sfintele Taine, ca i romano-catolicii.

Biserica Anglicana are Liturghia ei în acest fel: Se cmtâ

imnul triumfal: „Sfînt, Sfînt, Sfînt...". Pastorul îngenunche

înaintea Sfintei Mese, pe care s-a pus pîinea i vinul, el ros-

tete o rugciune pentru împrtire, fr chemarea Sfintului

Spirit. Cuminecarea preotului i a credincioilor se face cu

pîinei vin. Dup aceea se zice Rugciunea Domneasc, apoi

slav întru cei de sus i sfiritul.

Luteraniii Calvinii au numai oumbr de Liturghie, scur-

t i deosebita. Referitor la împrtirea cu Sfintele Taine,

luteraniicredc în Sfînta Euharistie Iisus Hristos este prezent

cu adevrat, îns nu prin prefacere, ci prin impanaie (per

impanationem), sau prin consubstanie. Dup ei, pîinea i
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vinul râiruh în Sfînta Euharistie ceea ce sîht pîine i vin, dar
în, cu i sub pune (din pane e sub pane) sînt prezente real,

îns invizibil, Trupul i Sîngele lui Hristos. Prezena Dom-
nului Iisus Hristos în Sfînta Euharistie este aadar numai
împreunpetrecere cu elemente euharistice, caresepstreaz
mai departe rieschimbate.

Iar Trupul Euharistie este numai spiritual i nu material

.

Zwinglitii, care reprezint practica protestanta cea mai
stricata i ale cror idei sînt foarte puin cretine, spun c
Sfînta Euharistie nu este dedt comemorarea Cinei celei de
Tain, iar adevratul Trup al lui Hristos la ei este Biserica.

La ei nu poate fi vorba despre o prezen real sau despre
mîncarea lui, nici chiar spiritual, ci dup ei mîncarea
Trupului lui Hristos ar însemna canibalism ! De aceea cu-
vintele „Acesta este Trupul Meu" înseamn „Acesta este
simbolul Trupului Meu". Sfînta Euharistie - zic ei - ne face
s gîndim la jertfa Mântuitoruluiis ne reprezentm roadele
morii Sale;c este amunecare, pentruc mrturisim o uni-
tate cu ceimântuii;i Euharistie,pentruc prin eamulumim
lui Dumnezeu.

Protestanii calvini in calea de mijloc între luterani i
zwingliti (dup ei) . La Sfînta Euharistienu avem numai un
simbol sau o icoan, ca la zwingliti, nici oprezenreal prin
coexisten ca la Luther, ci o prezen virtual, adic prezena
prin putere sau dinamic a Mîntuitorului. Ei spunc în îm-
prtire Iisus Hristos Se coboar din cer în Euharistiei prin
Duhul Sfînt comunic, dar numai celor alei, puterea fc-
toare devia a Trupului Su PreaMrit

Cei reprobai, neavînd credin, nu primesc dedt pîine
i vin. Dar împotriva acestor învaturi greite i rzvrtite,
Mrturisirea lui Dosoftei spune: „Credemc în aceasta Lu-
crare Sfinit (Taina Euharistiei) Domnul nostru Iisus Hristos
este prezent, adevrat i real, încît dup sfinirea pîinii i a
vinului pîinea se schimb, se transfiineazâ (transsubstan-
iaza), se preface, se transform în însui adevrat Trupul
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Domnului, CareS-a nâscutînBethleem, din Pururea Fecioara

Mria, Nsctoarea de Dumnezeu, S-a botezat în Iordan, a

ptimit i S-a înmormântat, a înviati S-a înlat i sade de-a

dreapta lui Dumnezeu-Tatal ! i iari va veni pe norii ceru-

lui, iar vinul se preface i se transsubstaniazâ în însui ade-

vratul Sînge al Domnului, care a curs din Cel Rstignit pe

Cruce - pentru viaa lumii" (Ioan 6, 51).

Puneai vinul,dup sfinire,seprefac înTrupuliSîngele

Domnului, nu în modsimbolic (metaforic), nici într-un mod

figurat, nici într-un mod spiritual, în înelesul în care miste-

rele Vechiului Testament se numesc spirituale, fiind numai

figuratei ca nite umbre numindu-se, mistere mai ales, în-

trucît figurau Tainele Testamentului celui Nou, cele cu ade-

vrat reale (cci ei, mîncînd manai bînd din apa din piatra

lovit, mîncau Trupuli beau Sîngele Domnului, darînmod
figurat), noi îns îl mîncâm i îlbem cu adevrat.

i aceea mîncau, cele ce nu erau,dar aveaus fie, noi însâ,

adevrul, nici prin prisosina harului de care prisosesc cele-

lalte mistere, nici prin împrtirea cu sau prezena dumne-

zeirii, numai Aceluia Unuia Nscut, dup cum au zis unii

Prini,dup dumnezeiescul Botez, nicidup prezena ade-

vrata i sigur a Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o

aduce, adic numai credina singur, dupâ cum o spune ne-

legiuirea cretina inovatoare. Fiindc o astfel de prezena nu

este adevrat i sigura, ci creaie a fanteziei i plsmuirea

minii, ca una ce nu este fiinialâ i real; nici prin impa-

naiune, astfelîndt Trupul Domnului Cel ce exist frmr-
ginire, înfîmplîndu-se s Se uneasc cu divinitatea Celui

Unuia Nscut, S-ar fi unit i cu punea cea adus înainte la

Euharistiei prin metonimie (figurat) pîinea ar fi Trupul i
vinul Sîngele. Nid prin schimbare, cum vrea nebunia lute-

ran, nid prefâdndu-se unaeddent al Trupuluii alSîngelui

lui Hristos, prin vreo schimbare sau prefacere - ci pîinea

devine cu adevrat, reali fiinial, însui Trupul adevrat al

Domnului, precum s-a zis mai sus (Dec. 17).
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lata, frate Ioane, câ în cele de mai sus i-am artat aa, dt
mai pe scurt, care sînt deosebirile liturgicei dogmatice ale
romano-catolicilori aleprotestanilor în practica Uturghiilor
i a împrtirii cu Sfintele Taine, fa de Sfînta Liturghie i
Sfînta Euharistie din Biserica cea dreptmritoare a Rsri-
tului. Mai sînt înc i multe alte deosebiri, dar dup cum
ti-am spus, nu mai avem vreme acum de toate cu de-amâ-
nuntul a ti le spune. Ar mai fi nevoie s-i spun despre prac-
tica aceasta liturgic a armenilor, a copilor, a iacobitenilor
i a altora. Dar pentru acuma rârrunem cu atît.

Fratele: Prea Cuvioase Printe Stare, recunosc cu toat
smereniac avei tot dreptul s-mi cerei acest lucru, deoa-
rece tiu bine c foarte v-ai ostenit cu mine, pctosul, de
atîtea ori, stînd dte patru-cinci ceasuri i mai mult spre a mâ
asculta i a mâ lmuri la toate cele ce v-am rugat. Vei ti câ
eu, pctosul, nu am uitat cele ce ai amintit Prea Cuviosia
Voastr în urma primei sfâtuiri.

Aa câ, ori de dte ori am venit la Prea Cuviosia Voastr,
dup terminarea sfaturilor, mergeam la chilia mea i-mi în-
semnam ce fel de învtur mi-armas în minte din fiecare
convorbire aparte. Dar fiindc sînt om pctos i întunecat
la minte de patimile i neputinele mele, nu am putut ine
minte prea mult din cele auzite.i nici nu tiu dac într-ade-
vâr am putut a înelege i a trage învtura cea adevrat
din toate cele ce m-ati sftuit. Dar fiindc acum îmi cerei
aceast dare de seam, eu, dei tiu de la început câ nu voi
bucura cu nimic osteneala Prea Cuvioiei Voastre, totuin-
djduiam în milai îndurarea Prea Milostivului Dumnezeu,
la rugâdunile Prea Curatei Sale Maiai ale tuturor Sfinilor;
dea voi încerca dup a mea slab putere de înelegeres
îndrznesc la lucrul mai presus de puterile mele,spre a împli-
ni oarecum porunca alctuirii Prea Cuvioiei Voastre.i iat
ceam de zis la cele ce mâ întrebai:

Prima învtur care mi-a rmas mie, pctosului, din
cea dinul sfâtuire a Prea Cuvioid Voastre: mai întîiam îne-
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Ies câ de mare nevoiei de mult folos duhovnicesc este pen-

tru fiecare cretin i mai ales pentru fiecare monah de a se

spovedi dt mai des i dt mai sincer, spunînd gîndurile sale

la Printele sâu duhovnicesc i de a cere sfat la toate nedu-

meririle sale, deoarece: „Cei ce nu se sftuiesccad ca frunzele,

iar mîntuirea st întru mult sfat" (Pilde 1 1, 14).

îmi aducaminte de cele ce ai spus, Prea Cuvioase Prin-

te,c sufletul nostru se aseamn cu o corabie care plutete

pe valurile veacului de acum i precum dac într-o corabie

din întîmplare ar intraap multi nu s-ar grbi cel cu cora-

bia s o scoat la vreme, atund corabia s-ar afunda, totaa i

sufletul nostru, dac se vor înmuli în el pcatele noastre i
nu Ie vom scoate repede prin spovedanie i prin pocin, su-

fletul se va îngreuia de povara pcatelor i, scufundîndu-se

în adîncul rutilor sale, îi va gsi venica' sa pierzanie

(Dialog 1).

A doua învtura pe care am tras-o din pnma sfâtuire

este câ toate gîndurile sale care-i vin omului i-1 fac s do-

reasc is aib vedenii cereti de la Dumnezeu, acestea sînt

gînduri aduse de diavol în inima lui, spre a-1 da pe el în pca-

tul cel mare al mândriei, prin care diavolul a czut din cer.i
iari am îneles câ de acest pcat mare al mîndriei nimeni

nu poate scpa, dedt numai prin fapta ceabun i minunata

a smeritei cugetri. Iar la adevrata smerenie omul poate

ajunge prin cunotina cea cu de-amânuntul a neputinelor

sale,prin ascultarea de povâuitorul lui cel duhovnicesc, apoi

prin frica i prin dragostea lui Dumnezeu.

Iat,am îneles din cele cemi-ai spus câ foloasele smere-

niei sînt cu neputin a se numra, deoarece ea singurifr
de nid o fapta bun poate sâ mîntuiascâ pe om (Dialog 1).

înc am îneles câ toi sfinii de la începutul lumiii pînâ

astzi au avut smerenie, iar Prea Curatai Prea Sfînta Fedoa-

r Mria mai mare smerenie dedt toi sfinii a avut. De aceea

i Prea Bunul Dumnezeu la mai mare slav i dar dedt toi

sfinii peea a înâlat-o. Iar smerenia Domnului Dumnezeului
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iMîntuitorului nostru Iisus Hristos, pe care a arâtat-o pentru
noi i pentru a noastr mîntuire, a fostnemsurata i nease-
mnat (Dialog 1).

O a treia învtura ce mi-armas în minte din cea dintâi

sfâruire a fost i aceasta: c Dumnezeu face s vin asupra
celor mîndri ispite mult mai mari i mai multe decît la cei

smerit cugettori (Dialog 1 ).i apoiamînelesc altlucru este

smerenia i altul este cunotina de sine. Si c smerenia cea
adevrat o are acel om care are întru sine lucrri mari i
vrednice de laud i el se smerete pe sine cu mintea, ca ma-
rele Apostol Pavel, care s-a rpit pînâ la al treilea cer i care,

socotindu-se pe sinec este cel dintîi pctos, zice aa: „Hris-
tos lisus a venit în lume ca s mîntuiascâ pe cei pctoi,
dintre care cel dintîi sînt eu" (I Tim. 1, 15).

Sau ca fericitul Patriarh Avraam, care a fostaa de plcut
lui Dumnezeu, dar el se socotea pe sine a fi „prafi cenu"
(Gen. 18, 27). Iar cunotin are acel om care se smerete pe
sine întru aducere aminte de pcatele sale, ca vameul din
pilda Evangheliei (Le. 18, 13). Sau ca ali oamenipctoi care
i-au cunoscut clar pcatele i s-au pocit.

Aadar eu, pctosul, înelegînd aceste lucruri, m-am
vzut pe minec sîntaa departe de cei ce au avut adevrata
smerenie, ca cerul de la pâmînt, iarde cei ce au avutadevra-
ta cunotin de sine, înc prea departe fiind, nici întru drep-
tate cu marele Pa vel, nu am cu cem smeri. i plin fiind cu
tot felul de pcate i neputine, întru nesimire petrec i de
cunotina de sine a vameului cea vrednic de laud, cu
totul sînt strin.

Din a doua sfâruire a Prea Cuvioiei Voastre, prima înv-
tura a fostc orice gînd care va veni monahului sau fratelui

s lase sfînta ascultare din mnstire is seduc prin lume
spre a propovdui mirenilorcuvîntul lui Dumnezeu, cares
se pocâiascâ, apoi este de la dracul slavei celei dearte i al

iubirii de artare.

Apoi am îneles câ atîta este deru i pcatul slavei celei

dearte, încîtdac ar încerca cineva sâ-1 descrie cu amânun-
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tul, ar însemna ca acela care încearc s msoare greutatea

vîntului. i apoi,c semnele acestui pcat se fac cunoscute

c au stâpînit peom în via, chiar idup moartea lui. Deoa-

rece unom ca acesta las testament ca îrm^ormîntarea lui s
se fac cu marepomp i cu mare cheltuiali ca mormîntul

i sicriul lui s fie cu mare meteug lucratei împodobite.

Iari am îneles c, pentru a scpa cineva din prpastia

cea mare a slavei dearte, are nevoie de aceste fapte bune:

- deasa rugciune;
-s lucreze faptabun în ascuns;

-s puie toate isprvile faptelor sale cele bune numai pe

seama lui Dumnezeu i, orice fapt bun va lucra, s o fac

pe ea numai cu scopul de a plcea lui Dumnezeu i de a fi

spre slava Lui, dup cum ne arat despre aceasta marele i
dumnezeiescul Apostol Pavel (Dialog 2).

încamîneles câslava deart se deosebete de mîndrie

numai cît se deosebete griul de pîine i cit deosebire are

copilul debrbatul desavîrit Aceastaînelegînd, m-am rnîn-

gîiati m-am gânditcâ nu mic grijiveghere îi trebuie cuiva

spre a nu lsa s creascis se întreasc în inima sa tirania

slaveidearte, care este pierzarea desâvîritâ a toat fapta bu-

ni care face peom de la un râu mare, la vîrful rutilors
ajung (Scara, Cuv. 22 i Dialog 2).

A doua învtura care mi-a rmas din a doua sfatuire a

fost aceea câ eu trebuies mâ pzescînvia de rinduiala de

sine. Adic de a nu face ceva fr blagoslovenia povâuito-

rului meu duhovnicesc. Fiindc aceasta rînduial de sine,

adic a lucra cineva dup capul su i a nu asculta de altul

este pierzarea lui (Scara, Cuv. 26, 237, p. 270 în M. N. I. conf

.

i Cuv. 27, Cuv. 62). i iari mi-armas în memorie câ de la

clugrii cei sraci i cei ce petrec în supunere i ascultare,

precumi de la cei ce se linitesc prin pustii, Dumnezeu nu
cere milostire sau primire de strini sau sprijinire de bolnavi

sau de a cerceta pe cei ce sîntîn temnia... Cci acestebunti
mai cu osebire le cere Dumnezeu de la oamenii cei mireni.

Iar nou, monahilor, mai mult ni se cere de la Dumnezeus
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facem milostenia cea sufleteasc, adic s ne rugm pentru

toi oamenii,s iertmpetoi cei ce negreesc,s sftuim bine

pe cei care ne cer sfatul,srbdmnecazuri din partea altora

is purtm în toat vremea în minte i inim deopotriv

dragostea fa de toi.

Iar dac noi vom lsa linitea noastr sau viaa cea de

supunerei de ascultarei nevomduce prin lume la propo-

vâduire, fr ca nois fim desâvîriiîn fapta ceabun ifr
a fi trimii de Stareul nostru la Episcopul locului, arunci tim
cu adevratc sîntem înelai de ctre ciraci i greii pînâ la

urm, atunci vom ajunge batjocura lor. Fiindc oricine se va
încrede în sinei va avea îndrzneals plece din SfîntaM-
nstire spre a propovdui altora s se pocâiascâ,fr a fi tri-

mis i mai înainte de a se vindeca pe sine, unul ca acela va

cdea cdere jalnic,dup cum scrie Sfînta Scriptur (Dialog 2).

A treiaînvtur ce mi-armasdin a doua sftuire a fost

c am înelesc mirenii, cei din lume, chiar dac ar face mi-

nuni cu faptele lor celebunei chiar de ar fi vrednicis vad
îngeri, tot nu vor puteas ajung vreodat la msura clu-
grilor celor sraci i care petrec în supunere i ascultare,

precum nici la msura celor ce se linitesc în pustie.

înc am înelesc au fost muli dintreclugri care, încre-

zîndu-se în puterile lor, au plecat la propovâduire prin lume
spre a aduce pe alii la calea mântuirii. Iar fiindc nu au fost

vindecai de neputina lor, au czut cderejalnici aa, prin
cderea lor, pe cei cese ispiteau sâ-i aduc la calea rnîntuirii,

smintindu-i foarte, la pierzare i-au dusi pesines-au pierdut.

Iariam înelesc numai acei clugripota se duceprin
lume la propovâduirea cuvîntului lui Dumnezeu, care vor

fi alei pentru viaa lor sfînta i vor fi trimii de Stareul lor,

din porunca Episcopului locului i careva voi sâ-i trimit pe

ei spre folosul de obte al Bisericii (Dialog. 2).

Din cea de a treia sftuire, prima învtur pe care am
tras-o a fostc din cauza minii mele celei slabe eu am fost

înelat prin visuri de ctre dracii mândriei i ai slavei dearte
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si câtoatâ nevoina mea pe caream fcut-ovreme de trei ani

fr de sfatuli blagoslovenia duhovnicului meu, cu scopul

de a avea vedeniicereti a fost o nevoina fcutt dintwi nvnâ

nebuni plin de rnîndrie ic nevoina fcut in felul acesta

pe muli i-a dus la pierzare (Dialog 3).

^
A doua învtur din a treia sftuire a Prea Cuvioiei

Voastreafost aceeac mare fericireestepentru cnn de a a,un-

ee la cunotina de sine.ic nimic nu este mai de folosdeat

de va ajunge cineva sâ-i cunoasc neputina sa i necuno-

tinta sa i c nici un râu nu e mai mare decît dac nu Ie va

omoate cineva pe acestea. Fiindccine se va învrednici sâ-i

cîtige adevrata cunotin de sine, unul ca acela a ajuns la

unul din capetele înelepciutui, adic la frica i la dragostea

lui Dumnezeu. . .

Iari am înelesc pricinile care ajut pe om s a|ungâ

Ucunotintadesinearfiacestea: „Maiîntîiomuls îi aduc

aminte de nemernicia sa cea mai dinainte de a se *atedin

lume. Apoi,c Dumnezeu din nimic 1-a fcutpe elic intru

frdelege a fost zmislit i întru pcate 1-a nscut maica sa

i c,în viata de aici de pe pâmînt, nenumrate smt^ahmUe

Si neputinele cele ce îl stâpînescima oclip nu îl las pe el

de a se afla fr de pcate înaintea Iui Dumnezeu. i c este

unnemernicpeacestpâmînt, pînâ ce moare'Iardupâmoarte

putrezete, se face praf, cenu i apoi iari o nimica toat

anmee an. . ..

A treiaînvtur din cea de a treia sftuire, aceasta o in

minte: omul este dator a se defima pe sine, în tot locul i in

toat vremea i nu este bine ca cineva s îndrzneasc a se

ruca lui Dumnezeu spre a-i da lui darul de a faceminuni sau

de a învia morii cu rugciunea sa, cci ane îndrznete s
cear de la Dumnezeu aceste lucruri, acela e foarte înelat de

ctre draci. ,

Am îneles iaric datoria noastrâ, a tuturor, este de

a ne ruga lui Dumnezeu s ne ajute s scoatem din noi

dracii, care sînt patimile i pcatele noastre cele prea mul-

te i prea felurite.

253



PRINTELE CLEOPA

înc am îneles câ cea mai puternic arma i cea mai în-
fricoata cu care noi putem a scoatei a izgoni dracii din noi
este Numele cel Prea Sfînt i Prea înfricoat al Domnului
Dumnezeu i Mîntuitorului nostru Iisus Hristos pe Care,
de-L vom chema des i din toat inima, pe 15hgâ scoaterea
duhurilor rele i a patimilor din noi, El ne va aduce nou i
învierea cea tainic a celui mort prin pcati ne va da nou
viaa cea venic întruîmpriaSa cea cereasc, dac ne vom
sili i la lucrarea faptelor bune i tuturor poruncilor Sale
(Dialog UJ).

r

Din a parta sftuire pe care mi-ai dat-o Prea Cuvioia
Voastr, prima învtur a fost c am îneles câ visurile nu
sînt altceva dedt nite micri ale minii noastre dnd sîntem
în somn complet sau sîntem adormii abiapejumtate. Apoi
am îneles câ i nlucirile nu sînt altceva decît o amgire a
ochilor notri, dnd doarme mintea.

înc mi-a mai rmas în minte dte ceva despre cei ce au
darul strâvederii i al menirii $i altora asemenea. Iar dt pri-
vete despre deosebirea viselor, atît mai in minte, câ un vis
care este adevrati vine de la Dumnezeu, acela se apropie
de suflet cu mareblîndee i-1 umplepe el de bucurieduhov-
niceasc i c din aceast cauz omul care are un asemenea
vis, dup ce se trezete caut cu mult dor de a i se mai pre-
lungi bucuria acelui vis. Iar visele cele de la drad schimb
repede înfirile de la una la alta i aduc sufletului tulbu-
rare, fric, dezndejde.
A dou învtur din a patra sftuire, aceasta mi-a r-

mas în minte: dac omul va fi cu luare-aminte, poate sâ-i
cunoasc aezarea sufletului su din visurile care se mica
prin mintea lui în vremea somnului. înc îmi aduc aminte
de cele ce mi-ai spus: câd crete în om pofta, mintea lui îi
nlucete materiile plcerilor în vremea somnului i-i arat
lui visuri pricinuitoare de dezmierdare i curvie. Iar dnd
sufletul va fi tulburat de creterea mîniei, atund omul vede
£n vremea somnului visuri pricinuitoare de fric.
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încîmi aduc amintec dracii slavei dearte, pe oamenii

cei slabi de minte, în vedenii iîn vise îi fac proorod ic pe

omul care a început sâ-i simt sntatea sufletuluisu toate

nlucirile cele din visuri nu-1 mai pot tulbura, deoarece unul

ca acesta pe toate nlucirile cele de prin visuri le privete ca

pe nite lucruri dearte.i iari omul care s-a învrednicits
dtige cele dou virtui - dragostea i înfrînarea - acela'a

scâpat cu torul de nlucirile cele din visuri.

înc îmi aduc aminte câ aispusi aceste lucruri:c visu-

rile care ne vestescnoujudecat imunc sînt de la Durnne-

zeu iar daci acelea ne duc la dezndejde, atunci i acelea

sînt'tot de la drad. $i omul cel ce crede învise este asemenea

cu cel ce alearg dup umbra sa i vrea s prind vîntul, iar

cel ce crede visurilor este cu totul neiscusit. Cel ce tuturor nu

crede este filosof. De aceea Sfintele Canoane hotrsc c o

biserica, chiar de s-ar ridica în baza unui vis, acea bisencâ s
fie dârîmatâ! înc îmi aduc aminte de cele ce a spus Sfîntul

Diadoh: „Câ pentru sporirea noastr în cele duhovniceti nu

este bine a da crezare nici unui vis" (Dialog 4).

A treiaînvtur ce mi-armas în minte din a patra sf-

tuire a fost aceasta: Am înelesc mintea omului în vremea

vedeniilor celor adevrate care sînt de la Dumnezeu este

rpit de Duhul Sfint i nu mai poate lucra nimic din cele ale

firii sale. G ea se supune în aceeai vreme numai Duhului

Sfinti unde voiete Duhul Sfint, acolo o conduce pe ea.

Iari am îneles câ, precum ceara se topete în foc i se

preface i ea cu totul i cu cldura asemenea focului, totaa

simintea omului se înfierbînt i se lurnineazâ de focul dum-

nezeirii i de Duhul Sfînt se apropie i se topete de dum-

nezeietile valori cereti.i câ omul, în vederea rpirii minii

sale,nu mai tiede este în trup sau în arar de trup,dupcum

despre aceasta ne-a învat pe noi dumnezeiescul Apostol

Pavel, vasul alegerii. Amîneles îns câ semnele Darului lui

Dumnezeu, în vremea rpirii minii sînt acestea: mai întîi câ

Darul Sfîntului Duh,dnd se apropie de om, tot pe atîta im-
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blînzete sufletul luii a mîngjie pe el prin Sfintele Patimi ale
Mmtuitorului.i prinnemrginita Sa iubire de oameni iprin
alte gînduri dumnezeieti.

Iar despre semnele înelciunii din vremea vedeniilor
celor de la draci, acestea le in minte, ca Sfîntul Macarie cel
Mare este cel care zice: „In ce chip gustul deosebete mînca-
rea cea amaxâ de mamlele cele dulci, aa si tulburarea sau
pacea inimii sînt acelea care deosebesci osebesc pe artarea
rtcirii de cele ale darului.ic duhul cel râu dnd seapropie
de suflet spre a-1 înela pe el cu vreo vedenie drceasc, îi

tulbur mintea omuluii îl slbticete pe eli îi face inima
lui aspr i întunecat. îi pricinuiete fric, temere i trufie.

Ii slbete ochii, u tulbur creierii, îi înfioreaz tot trupuli îi

arat cu nlucire în ochii luilumin nu strlucitoarei curat,
ci roie i asemenea cu focul cel simit, i u face mintea lui
uimit i diavoleasc i îl îndeamns zic cu gura lui cu-
vinte necuviincioase i hulitoare ce-1 umple pe el de mînie,
trufiei smerenia nu o tie".

înc i despre semnele adevratelor descoperiri dum-
nezeieti in minte c ai spusc ele dup trei semne se pot
cunoate:

1-dup înlimea învturilor descoperite;

2.dup curia lor cea dumnezeiasc;
3.dup puterea lor de a schimba în binepe oameni.i c

atît vedeniile cele cereti dti descoperirile cele de la Dum-
nezeu se arat i se descoper mai ales la oamenii cei sfinii
care sînt smerii în darul smeritei cugetri.

Dar ele se arat uneori i oamenilor celor obinuii. Ba,
uneori Dumnezeu îi arata tainele Sale chiar i celor necre-
dincioi, cînd ei sînt sinceri în necredina lor i c uneori
Dumnezeu chiar i cje animale sau i de alte lucruri neîn-
sufleite se folosete în planul dumnezeitii Sale Providene
spre folosul de obte al mîntuirii oamenilor.

Iariamînelesc nu întotdeauna cel ce are vreovedenie
sau vreo descoperire de la Dumnezeu poate i singur a o
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înelege i a o ulcui.G are nevoie de altul mai iscusit, care

s-i tîlcuiascâ vedenia sau descoperirea lui

înc îmi aduc aminte i de cele spuse: c altele sîntÎn-

suirile visurilor i altele ale vedeniilor i altele ale desco-

peririlor. i muli din cauza neiscusinei lor amestec uor

înelegerile despre cunoaterea acestor deosebiri ale însu-

irilor. i aa se rtcesc de lafcdevâr, luînd visele lor cele

simple ca nite vedenii sau vedeniile ca pe nite descoperiri

de la Dumnezeu (Dialog 4).

Din cea de a cincea sfâtuire,prima învtura pe caream

tras-o, aceasta a fost: c atît dumnezeieasca Scriptur cea

Veche dticeaNou arat prinmulte locuricmuli oameni

sfini i alei ai lui Dumnezeu au avut de multe ori vedenii

i descoperiri de la Dumnezeu. Ca de exemplu: Avraam,

Isaac, Iacov i Proorocii Moisi, Isaia, Ieremia, Daniil i alii.

Dar în Legea Darului: Sfinii Apostoli Pavel i Petru,

Ioan Evanghelistul, Sfîntul Arhidiacon tefani ali muli

dintre Sfini-

înc tot îmi aduc aminte de cele ce mi-ai spus:C aht

dumnezeiasca Scriptur cea Veche dticeaNou,aratprin

multe lucruri despre vedeniile îneltoare ale mincinoilor

proorod,prin carediavolul a deprtatpe mulide la dreapta

credin cea în Dumnezeu. i iari îmi aduc aminte de cele

spuse:c dracii în vremea vedeniilor celor aduse de ei, se

prefac în crupul lui Hristos, al Maicii Domnului, al sfinilor

si al îngerilor celor luminai ai lui Dumnezeu (Dialog 5).

A doua învtura din cea de a cincea sfâtuire, aceasta

mi-a rmas:c dracii au obiceiulprin vedeniilei visele cele

aduse de ei,s învee pe oameni s fac fapte bune, adic îi

îndeamn la post i milostenie, la priveghere, la rugdune

i altele asemenea.i aceast vicleniei rutate, ei o folosesc

spre a nu fi cunoscute de oameni uneltirile lor, ca prin cele

prute bune, pe cele bunes le drîme.

înc amînelesc Sfiniii dumnezeietii Prini nu cre-

deau lesne în orice visuri sau vedenii, chiar dac ei ar fi avut
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i unele semne câ acele vise sau vedenii sînt adevrate. i
aceasta o fceauspre a nu fi înelai de dracii cei prea vicleni.

îmi amintesc înc i de cele zise, câ Dumnezeu nu se su-
pra pe cineva dac el de fric, spre a nu fi înelat de draci,

arrespinge vreo vedeniechiardac ar fi adevrati trimis
de la Dumnezeu (Dialog 5).

A treia învtura dina âncea sfâtuire, aceasta o tinmin-
te: câi oamenii cei ri i necurai potsvad îngerii sfini.

Darcâ alta este putereacea vztoarea minii oamenilor celor
curai i sfini i alta a celor necuraii ri.

Deoarece ceiri, numai cu ochii ceitrupetipot vedea pe
sfinii pe îngeri, iar cei curai i sfini, peUng vederea cea
simit, i cu ochii cei duhovniceti ai minii pot vedea pe
sfini i pe îngeri.

Iari îmi amintesc din cele spuse, câ dracii, fiind czui
dinDarul lui Dumnezeu unii pe aliiisepot vedea,darnu mai
mult, deoarece ei sînt lipsii de toat vederea cea duhovni-
ceasc, fiindc mintea celor sfini i curai are putere de a
vedea tainele Duhului, dupâ msura curâiei ei, iar dracii

fiind cu totul necurai la minte, nicioputerenu au de a vedea
tainele duhovniceti.

Iari arn înelesc sufletele oamenilor au putere de a se
vedea unele pe altele, înc în trup fiind. Dup cum marele
Antonie povestete câ a vzut mergînd la cer sufletul Fe-

ricitului Amona de la Nitria, fiind el departe de acel loc, cale

de 13 zile.

înci aceastaam îneles-o,cprezena firilor celornema-
terialnice, firea omeneasca prin trei chipuri poate a o primi,

i anume: prin simirea trupului, precum a fostcazul Patriar-

hului Avraam la Stejarul Mamvri, pe a celor trei Ipostasuri

mai presus de fiin i apoi osptai de Lot la Gomora.
Aldoilea chip, prin vederea sufletului,precum IsaiaPro-

orocul a vzut pe Cel ce edea pe Scaun Prea înalt i Prea
înlati pe cei cu dte ase aripi împrejurul Tronului.
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Iar al treilea chip, este puterea minii, adic prin puterea

cea gânditoareicugettoare a minii, a acelor desâvîritiîntru

toat fapta ceabun (Dialog 5).

înc îmi aduc aminte,c dracii numai princhipul cel din-

ii i cel de al doilea se pot apropia de om spre a-1 înela pe

el. Darprin al treilea, adic prin puterea cea gînditoarei cea

cugettoare a minii, nu pot, deoarece ei nu au nici o putere

spre a pomi în noi gîndurile cele firete în minte, cci cu ne-

putina este firilor întunericului a se apropria de lumin, iar

Sfinii îngeri pot acestea: i a mica i a lumina.

Iari in mintecâ din cele treichipuride simirei primi-

re a vederilor celorfr de trupuri, numai celedou chipuri,

adic celprinvederea sufletuluii celprin puterea nunii sînt

întru stâpînirea omului, iar cel dintîi nu este întru puterea

omului, deoarece prinbunvoina lui Dumnezeu sesvîrsesc

vedeniile cele cu simirea.

N-am uitat i cele ce mi-ai spus, c dracii mai ales ca

oricînd în viaa, au obiceiul de a lupta pe om cu nlucirile

vedeniilor celor îneltoare în vremea mai de pe urm, adicâ

în ceasul morii. i de aceea trebuies inem minte cu toata

tria acest lucru i în vremea sfirsitului nostru, câ de ni se va

arata vreovedenie în orice chips nu o primimpe ea nicide-

cum, ci cu toata puterea noastrs o respingem de la noi i
sâ ne întoarcem de la ea, chiar dac am cunoate chiar bine

câ este adevrat i de la Dumnezeu, ca nu cumva, tocmai

laurm sâ fim înelai, primind lupul în locde pstor,i aa
sâ mergem la pierzare (Dialog 5).

Dina asea sfâtuire a Prea Cuviosied Voastre, prima înv-

tura pecaream primit-oireinut-o: câ Mîntuitorul nostru

Iisus Hristos a binevoit mai înainte de a înfiina Taina Sfintei

Euharistii, sâ pregteasc pe oameni spre a o primii cuvin-

tele deînvtur în privina înfiinrii acestei Sfintei dum-
nezeietiTaine,se gâsesc în Evangjielia cea de la Ioan în capi-

tolul 6, unde Mîntuitorul zice: „Eu sînt Pîinea Vieii", i cele

ce urmeaz acolo, pînâ la stihul 59.
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Iari dinaceasta sfâtuireamînelesca instituirea acestei

SfinteTaine s-a fcutdectreMîntuitorul nostru EsusHristos
cu o zi mai înainte de începutul SfintelorSale Patimi la Cina
cea de Tain din Joia cea Mare, seara.

La instituirea acestei SfinteidumnezeietiTaine,Mîntu-
itorul a întrebuinat pîine dospit i vuvnu azime, cum fac

azi catolicii. i ca tot pîine dospit i vin de vi de vie au
folosit i ucenicii Mîntuitorului, dumnezeietii Apostoli în

practica Sfintei Euharistii.

tim aceasta, deoarece vedemc în faptele lor se vede
scris despre Frîngerea Pîinii i nu despre frângerea azimelor.

Iari am îneles,c Sfinii i dumnezeietii Apostoli f-
ceau Plîngerea Pîinii (Sfinta Liturghie), prin casele bunilor

cretini din cauza marilor prigoane ce erau asupra Bisericii,

din partea iudeilor i a paginilor. Apoi am înelesc i pe
vremea marilor prigoane care au urmat dup Sfinii Apos-
toli, la fel Jertfa Euharistieii Sfinta Liturghie, precumi îm-

prtirea cu Sfintele Taine se fceau totprin casele obinuite
ale credincioilor.

Mi-aduc aminte,c pe vremea marilor prigoane, careau
inut peste tot, mai ales pîn la venirea pe tron a Sfîntuluii
Marelui Constantin, Episcopii i preoii ddeau voie creti-
nilors aib pe la casele lor Sfintele Taine, chiars leipoarte

la ei is se poatîmprti singuri cu ele în vreme de mare
nevoiei mai ales cînd vor fi fost ameninai cu moartea.

înci aceasta o in minte:c acest obicei e inut în Biseric
pe la unele locuri chiaridup încetareamarilorprigoane, pîn
aproapedevremea Sfîntului Sobor al 6-lea Ecumenic, adic mai
bine de 200 de anii apoi au încetat a se mai face.

înc in mintec a fost i acest obicei în practica Sfintei

împrtiri,c SfîntulTrup al Domnului se ddea cretinilor

înpalme,autbrbailordti femeilor, precum sed azi Sfinta

Anafbr ic acest obicei a inutm Biseric mai bine de 800
de ani pîn ce s-a introdus linguria în practica Liturghiei

pentru darea Sfintelor Taine, iar pricina introducerii lingu-
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riei la darea Sfintelor Taine s-a fcutdincauza unoroameni

vicleni i necredincioi, care veneau la biseric i la Sfinta

Liturghiei,prefâdhdu-se a se împrti,luau SfîntulAgne

(Trup al Domnului) i duceau pe la casele lor, întrebiun-

îndu-1 la farmece, descîntecei multe alte felurite ruti.

Iarimai inmintec Sfîntul al 6-leaSobora toat lumea,

prin canonul 58, a hotârîts se afuriseasc acel cretin care

arîndrznissemaiîmprtâeascâ singur, fiindc prin aceas-

t îndrzneal el aratc are mare mmdrie i cu nelegiuire

îndrznete sâ-i ia asupra sa dregtoria preoiei, deoarece

numai preoilori diaconilor li se acord acest drept de a se

împrti singuri.

Din acestcanonsepoateînelegedestul de clarc obiceiul

de a seîmprti cretinii singuri cu Prea Curatele Taine, în

vremea acestui Sfînt Sobor nu mai era în Biseric.

mcâ am înelesc de se va gsi vreun preots dezlege

hotârîrea acestui canon is dea voie vreunui cretins se

împrteascsingur cu SfinteleTaine, apoiunpreot ca acela

vacdea i el subpedeapsa afurisaniei,deoarecedup hotârî-

rea canonului al doilea al Sfîntului Sobor al 6-lea Ecumenic,

oricine se va apucas înnoiasc saus rstoarne hotârfrea

unuicanon,va cdea subpedeapsacanonului carerînduiete

acelai canon.
*

înc îmi amintesc i despre cele ce mi-ai spus, c aut

Sfinta Liturghiedt i Sfîntul Botez s-au oprit de a semai face

prin casele cretinilor tocmai de la anul 364, de pe vremea

Sfîntului Sobor din Laodiceeai numai încazuri mai rare se

mai fceau în anumite locuridup economiapogorâmmtului

Bisericii (Dialog 6).
.

A douaînvtur pe care am luat-o din a asea sfâtuire

a Prea CuviosieiVoastre a fost aceeac laînceputul cretinis-

mului a existat în Biseric obiceiul ca cretiniis se împr-

teascîn fiecare zi cu Sfintelei Prea CurateleTaine ale lui

Iisus Hristos, darc acest obicei nu a inut mult i nid nu a

devenitca oregula soborniceasc pentru toat cretintatea.
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Iari, dinlmuririle cemi-ai dat Prea Cuvioia Voastr,
am îneles ca atît canonul 9 al Sfinilor Apostoli, dti cano-
nul 2 al SfîntuluiSobor dinAntiohia afurisescpe acei cretini,
careneavînd nici o oprire de la duhovnicii lor de a se împr-
ti, ei singuri din pruta lor evlavie se vor oprisinguri de la

împrtirea cu Sfintele i Prea Curatele Taine.
încam înelesc aceste canoane afurisescpe aceicretini

care facneorînduialâi ies din biseric mai înainte de vreme
i nu voiescs steas asculte Sfînta liturghie pînâ la capt.
Adicnu voiescs stea în biseric,s iaparte la împrtania
cea gînciitoare i duhovniceasc de care se învrednicesc cei
ce iau parte cu credin la ascultarea i înelegerea Sfintei
i dumnezeietii Liturghii, prin participarea în spirit la ea
(Dialog 6).

O a treia învtur ce mi-a rmas în minte din sftuirea
a asea a Prea Cuvioiei Voastre a fost aceasta: am îneles c
Sfîntul IoanGur de Aur nu scotea din biseric pe acei cre-
tini care nu se împrteau cu Sfintele Taine în fiecare zi,
dupcum susinea acel preot despre care v-amspus, ci Sân-
tul IoanGur de Aur scotea din bisericanumai pe acei cre-
tini care erau sub canonul pocinei, dup rinduiala cano-
nisirii a acelorpatru trepte de canonisire care erau pe atunci
în biseric, nu aveau voie s râmîie în biseric dup ce dia-
conul zicea: „Qi sîntei chemai ieii"; iarc Sfîntul Ioan
Gur de Aur nu scotea din biseric pe toi cretinii ce nu se
pueau împrti, aceasta o arat canonul 8 al SfinilorApos-
toli. Apostoli care hotrscc cel ce nu sepoateîmprti cu
Sfintele Taine din oarecare motive binecuvîntate, s spun
pricina pentru care nu se poate împrti, adics aratec
este oprit de duhovnicul su, c i s-a mtîmplat altceva, i
atunci el poate râmîne în biseric pînâ la terminarea Sfintei
Uturghiifrs seîmprteasc cu Sfintele Taine.

înc am îneles i acest lucru,c obiceiul care se inea la
început în Biseric de a seîmprti cretinii cu Sfintele Taine
în fiecare zi a tot început a se rri. i aa cu vremea, aceast
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practic a ajuns ca prinunele locuris seîmprteasc cre-

tinii numai de patru ori pe sâptamînâ, apoi sîmbâtaidumi-

nica. Si mai pe urm s-au obinuitc se fcea împrtirea

numai o dat pe sâptamînâ, în ziua de duminic.

i câ obiceiul acesta de a se împrti cretinii în ziua de

duminic a devenitaproape sobornicesci a inutmult vre-

me în Biseric. Dar dup o vreme i acest obicei s-a prsit

de ctre cretini; din cauza lenevirii lori dincauza lipseide

evlaviectre cele Prea SfinteiPreaCurateTaine aleTrupului

i Sîngelui Domnului (Dialog 6)

.

înc am îneles câ mai tîrziu s-a rrit cu Sfînta împrt-

aniei câ unucretini au început a seîmprti la 2-3 sâptâ-

mîni, apoi la o lun,pe urm la 40 de zile, de patru ori pe an,

ocbtâ pe an, iarunudmtre pustnid, de prm pustie, se împâr-

tâseau chiarodata la doi ani. Iar în vremurilemai de peurm
în MnstireaOrtodox a huPetru Movila, potrivitporuncii

a patra a Bisericii, s-a dat o regul oficial în privina spove-

dirii i a împrtirii cu SfinteleTaine, ca cretiniis fie obli-

gai a se spovedi i a seîmprti de patru ori pe an, sau de

nu vor putea, mcar o dat pe an, în Postul Mare - Postul

Patilor - dar negreits se împârtâeascâ cu toii, cretinii

aceia care nu vor avea vreo oprire de la duhovnicii lor.

Din a aptea sfâtuire a Prea Cuvioiei Voastre, prima în-

vtura pe care o in minte este aceeac oridt de des se va

împrti cineva sau oridt de rar cu Sfintele Taine, dac el

nu seva sili aseîmprticu pregtirea ceacuviindoasâ, adi-

c cuîmplinirea tuturorcondiiilor cerutefa de aceasta Sfîn-

ta Tain,apoi totspreosWâeiseîmpârtseteinuse folosete.

Iariam înelescâ cele mai deseam condiiipentru cel

ce voiete a seîmprti cu SfinteleiPrea CurateleTaine ale

lui Iisus Hristos Domnul, acestea ar fi:

Mai întii, fie câ sînt detid sau mireni,s fie spovedii de

toate pcatele lor la duhovnicii lor.

Adouacondiie este sâ fiajunat celpuinnou ore înainte

de a seîmprti cu Sfintele Taine.
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A treia condiie sau regul estes aib blagoslovenie de
la duhovniculsâui sâ-i citeasc molitfele cele iînduitedupâ
Ceaslov. Iar dupâ împrtanie sâ-i citeasc mulumirile.

Apatra condiie sau regul estes aib blagosloveniede
la duhovnicul sâu de a se împrti,s nu aib nici un gîhd
râu sau de mînie asupra cuiva. Iar mai cuprinztor, dupâ
cum neînva Sântul IoanGur de Aur,s aib viaa nepri-
hnit i tiina gîndului su curat.

Tot din aceastsftuire a Prea Cuviosiei Voastre,amîne-
lesc nu mic este munca i pedeapsa de la Dumnezeu a
preoilor, a acelora care vor da Sfinta împrtanie la cei ne-
vrednici,mai înainte de a se cerceta cumarebâgare deseam
dac ei au ceva opritor de la Sfînta împrtanie.

Iardac preoii îi vor face datoria cu toata silina i vor
iscodi viaa fiecruia i nu vor afla pricinile ce le opresc,
atunci ei au scpat de osîndâ i greutatea râmîne pe capul
aceluia care, tiindu-se pe sine nevrednic, îndrznete cu
obrznicie a se apropia de Sfintele i Prea Curatele Tainei
nu voietea semrturisi de pcatele sale, fie dincauza slavei

dearte, cas nu-1 afle oameniic nu se poate împrti, fie

de frics nu fie canonisit de duhovnicul sâu (Dialog 7).

A doua învtura care mi-a rmas din a aptea sftuire
a Prea Cuviosiei Voastreaceasta a fostamîneles ca femeile

care se aflaîn rînduiala lunilor nu au voies intreînbiseric
timp deapte zilei nici cusoii lornu au voie a fiîmpreun,
nici de a se împrti cu Sfintele Taine.

Iariamînelesc unele clugrie, care bizuindu-se pe
nite vedenii de ale lor, au îndrznit a intra în biseric în

vremea scurgerii de sînge a lori mai ales au ajuns la atîta

nebunie de s-au împrtit cu Sfintele Taine în acea vreme,
pentruaceasta mîndriei nebuniea lor, mare osîndâ imunc
vor avea de la Dumnezeu, atît ele cît i acei preoi care au
îndrznits le dea voie sâ fac acest lucru.

încamînelesci maimare osîndâ dedt acestea va avea
acelpreotnebun careafcut Sfînta liturghie prin casele unor
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cretini si a îndrznit de a da Sfintele i Prea Curatele Taine

pe mîna mirenilor, spre a le usca ei pe la casele lor i a se

împrti singuri cu ele, oricând ar voi. Deoarece aceasta lu-

crare sfinit de a se usca Sfintelei Prea Curatele Taine nu

se poate face în alt loc, fr numai în Sfîntul Altari numai

pe Sfinta Mas i numai a preoilor fiind aceast lucrare i
nu a celor nesfinii mireni.

Altlucrucare mi-a mairmasînminte din aceastsftu-

ire a fosti acesta:c în Biserica Ortodox, pelîng împârt-

irea cuTrupuliSîngele Domnuluinostru lisus Hristos,mai

esteialtnnpârtsirecare se zice gînditoare, duhovniceasc
i cu aceast fintâ împrtanie de va fi cineva sîrguitor la

toata lucrarea poruncilor luiHristosimai ales la SfîntaRugâ-

ciune cea gînditoare a inimii se poateîmprti nu numai o
dat pe zi, ci demaimulte orii chiar în totceasuliminutul.

înc îmi aduc aminte de cele spuse, c Anafora este un

lucru sfînticea a fostadus înpractica Sfintei Liturghii ca

un mijloc de sfinire a credincioilor, a acelora ce nu se pot

împrti cu Sfintele Taine, în loc de Darul cel Prea Sfînt al

Sfintelori Prea Curatelor Taine.

De aceea Anafora, înc din cele mai vechi timpuri, a do-

bîndit în Biseric numele de „Antidorom" (adic în loc de

dar) (Dialog 7).

A treia învtura din a aptea sftuire a Prea Cuviosiei

Voastre, aceasta o in minte:c dupâ prerea Prea Cuviosiei

Voastre ar fi bine ca toi monahii, schimonahiii schimona-

hiile> precumi monahiile mai în vîrstâ care au putere de a

lua parte la toat Pravila Bisericii de zi i de noapte, sâ se

poat rnipârtâi cu Sfintele i Prea Curatele Taine o dat în

fiecare sâptâmînâ i mai alesîn ziua de durninic, iar ceilali

Prinii frai,maicii suroricareseostenescîn diferite ascul-

tri ale mnstiriiinu potlua parte regulat la slujbele Biseri-

ciis seîmprteasccu SfinteleTainemcarodatpe lun,
bineînelesdac voravea blagosloveniede la duhovnicii lor.

Iar cretinii si mireniicareducviacuratise silesc la toat
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lucrarea poruncilor lui Hristos,mcar o dat la 40 de zile sa
se împrteasc. Iar de nu, mcar în cele patru posturi de
peste an.

Tot din aceasta sfâtuirea PreaCuviosiei Voastre mi-a r-
mas în memoriei acest lucru: ca deosebirea Bisericii Roma-
no-Catolice de Biserica noastr înce privete practica Sfintei
Liturghii si a Sfintei împrtiri arconsta în cele ceurmeaz:

1. Romano-Catolicii nu au Sfîhta Proscomidie;
2. Ei la Sfinta Liturghie întrebuineaz azime în loc de

pîine dospit;

3. Nu iau Sfinta Epidez;
4. Cuvintele de la prefacerea darurilor, la ei, sînt altele;

5. Liturghiile lor sînt mai scurte dedt ale noastre;
6. Ei, de la ovreme,întrebuineaz la Sfinta Liturghie ter-

menulde„transsubstaniaie", princare eiîncearcs explice
i modul prefacerii Darurilor;

^
7. Preoii catolici încep Sfinta Liturghie a credincioilor

prin producerea i punerea vinului în Potir, prin chemarea
Sfîntului Spirit i dntarea imnului „Sfirrt, Sflnt, Sfint...".

Iar în ce privete împrtirea cu Sfintele Taine, ei între-
buineaz la împrtire azime în loc de pîine dospit. La ei,

numai preoii liturghisitori se împrtesc cu Trupul i Sîn-
gele Domnului. Iar la mirean i sed spre împrtire numai
Trupul. Ei nu împrtesc cu Sfintele Taine pe copii.

Iaram înelesc protestanii sînti mai mult deprtai în
liturghiile lor de Sfinta Liturghie a Bisericii Ortodoxe. Ei pri-
vesc pîinea i vinulnumai ca penite simboluri ale Trupului
i Sngelui Domnului nostru Lisus Hristos.

Iar luteranii i calvinii au numai o umbr de Liturghie,

foartescurti deosebita. Iar practicacea mai stricat la Sfinta

Liturghie, la protestani,oau zwinglisti, care preapuine idei
cretineti mai au în dogmele lor (Dialog 7).

Iat, Prea Cuvioase Printe Stare, în cele de pînâ aici,

dupâ slaba mea putere de înelegere i dup neputincioasa
inere de minte pe care o am, atît de putui am pututsv
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spun în toat mulimea sfaturilor pe care le-am auzit de la

Prea Cuvioia Voastr.

Poate câ nici una la mie n-am spus din cîte am auzit i
din cîte lmuriri am primiti de aceea v rog cu toat sme-

renia, Prea Cuvioia Voastr, sm iertai ca sînt destul de

convins câ nu v-am putut bucura cu nimic la cele ce ai a-

teptats auzii de la mine, pctosul, cel cu mintea slab i
întunecat de patimi.

Stareful: Frate Ioane, acum câ am ajuns cu ajutorul lui

Dumnezeu la sfiritul acestor convorbiri, iat câ mai adaug

câteva sfaturiîn încheiere: ia aminte, frate Ioane, cu toat frica

de Dumnezeu la viaai petrecerea friei tale în mnstire

.

S fii cu toat întemeierea, în toat vremeai cu toata luarea

aminte, pâzete-i mintea i inima de gjndurile cele rele. i
oridnd vezic apare un gîndptima în mintea friei tale,

cheam îndat cu suspinul inimii pe Domnul nostru lisus

Hristos, iardac vezicun gjindaapucat a intra i îidrzboi

dinuntru i te lupta mai mult vreme, alearg la printele

tu duhovnicesc i-i descoper prin mrturisiresincer toate

gîndurile care te chinuiesci te robesc.

La toat nedumerirea pecareo ai învia, mai întâi alear-

g la rugâciune, cu lacrimi ctre Prea Bunul Dumnezeu, iar

dup ce te vei lumina cu rugciunea prea curat, du-teicere

sfatul duhovniculuifriei tale sau,în lipsa lui, a altor Prini

pe care îi ai la evlavie.

Pentru apropierea lor cea întru Hristosicare crezic ar

puteas te zideasc,s te foloseasc în cele spre mîntuire.

Fii cu mare grij,s nu primeti în minte gînduri care te

sftuiescs ai vedenii cereti.i niciodat în vias nu dai

atenie visurilor i vedeniilor, ori înce fel vor fi, dac vreis
scapi de cursele dracilor i s nu fii înelat de ei. Ai auzit

Scriptura care zice: „Cel ce credeînvise este ca cel ce vreas
prind umbrele i care aleargdupvmf' (îs. Sirah 34, 2). Ai

auzit pe Sfîntul Ioan Scârarui, care zice: „Cine crede în vise,

acela e cu totul neiscusit, iar cinenu ledâ nici o crezare, acela
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este filosof (Scara HI, 24). Ai auzit pe Sfîntul Diadoh al Foti-

ceii zicînd: „Ajunge pentru sporirea noastr la dt mai multa
virtutea nu ne încredem niddecum, la nici o nlucire, cd
visele, decele mai multe ori, nu sînt altceva decâtchipuri ale

gîndurilor sau, precumam zis, batjocoriri ale dracilor" (Rlocv

voLI,p.349).

Ai auzit pe Cuviosul Printei Marele Nicodim Aghio-

ritul, care zice: „Dumnezeu nu Sesupr pe noidac nu ne
vomîntoarceînspre vreo vedenie,mcar de ar fieaiadev-
rat, deoareceCelced har celor smerii nu ia de la ei pentru

cele ce fac ei din smerenie, adic pentruc se întorc dinspre

a primi vreo vedenie, socotindu-se nevrednicideea saupen-
tru a nu fi înelai de draci" (Rzb. nev., p. 148).

Iari te sftuiesc, frate Ioane,s fiicu mareluare-aminte
s nu mai primetim inima friei tale sfatul cel viclean,care

te îndeamns Lai ascultareai s calci supunerea mns-
tireasca, s iei prin lume spre a umbla de capul friei tale

cas propovduieti altora pocina.
Aceasta este marea înelciune drceasc i pe muli i-a

înelati, dudndu-i prirflume, i-aprbuitînprpastia tutu-

ror relelor. Silete-tecu toat putereai cu toat osârdia sufle-

tului ca în toate lucrurile sate defaimi pe tmerimirumâ i s
fii cel mai smerit dintre toicci,dup învturile dumneze-
ietilor Prini, cel ce fuge de cinstea oamenilor, de Dum-
nezeu se va umple (Sfîntul Isaac irul, Cuv. 21).

i cel ce urte slava oamenilor va fi slvit de Dumnezeu i
în veacul celde acumi în cel viitor (Sfertul Isaac irul,Cuv. 21).

De vreis propovduieti cele bune spre zidirea altora,

apoi silete-te cu toat silinas fii om întreg în lucrarea po-

runcilorlui Hristos,dup a taputereiaa veifi cel mai mare
predicator cu pilda vieii tale. i atunci, tu vei tcea i vor

vorbi lucrurile tale, precuma zis unul dintre Sfini: „De vrei

smustrinedreptile altora, mustrprinputerea lucrrii,nu
prin mult vorbire".Un alt Sânt Printe a zis despre aceasta:

„Mustri ceart prin puterea lucrriii nu prin prea mult
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vorbire" (Sfîntul Isaac irul), cci, precum este cel ce zugr-

vete p£ perei apa dar prinea nu sepoate rcori pe sine,aa

este cuvîntulfr de lucrare. Silete-te pe dt poi la lucrarea

poruncilor lui lisus Hristos i mai ales la Sfînta Rugâdune

cea anditoare a inimii,oriunde vei fii în toat vremea.Nu

dori numais tii multe, cd cunotina fr lucrare umfl

pe om!
Despre neorînduielile canonice de care ai auzitc le rac

acei clugrii acei preoi, nu te tulbura,c nu fria ta ai sa

daiseam pentru aceste lucruri, în ziua cea mare a Judecu

at privete împrtirea cu Sfintele Taine ale lui lisus

Hristos, fria ta urmeazdup sfatul duhovniculuii dup
tiina ™dului(contimei).Saete-tesâmînpacecutotii,

cu toat dragosteaismerenia,f ascultrile care i se dau m
SfîntaMnstire,socotindcnu slujetioamenilor,d lui Hristos.

Adu-i amintede ceeace zic Sfinii Prini,c: „Cel ce face

ascultare cu dragoste,-liturghie sâvîreste" (Sfîntul Teodor

Studitul).

Citete dtmai multicu dt maimult atenie dumneze-

iasca Scriptur i învaturile Sfinilor Prini.

Oridnd ai du" în vreo carte sfint, mai înrîi stai puin i te

roag PreaMilostivului Dumnezeu s-i deschid ochiimin-

ii i ai inimii, cas poi înelege minunile din Legea Lui,s
le ii minteis lucrezidup putere cele ce înelegi.i în toat

vremeas te afli lucrînd la temelia sufletului,cum i-ammai

spus, adic la rugâdunea cea gînditoare a inimii. Cheam

de-apururea Numele cel Sfint al Domnului nostru lisus Hristos

si te veirruntui.Cd dup mrturisirile dumnezeietii Scrip-

turi zice: „Nu este un altnume sub cer, dat oamenilor, întru care

trebuies ne rnmtuim" (Fapte 4, 12). i iari zice c: „Oricine

va chema numele Domnului se va mîntui" (Fapte 2, 21).

ine minte, frate Ioane, c cine nu vrea s zboveasc

pururea în rugâdune, acela nu vreas fie cu Dumnezeu, iar
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fr Dumnezeu nimica bun nu putem lucra,precum este
scris: JFâxa de Mine nu putei face nimic" (Ioan 15, 5).

Iat, frate Ioane, ca aceste prea puine i de pe urma cu-
vinte facjfîrsit si eu, pctosul tuturor celor ce i-am spus
pînâ acum. Fie ca mila Prea îndura tului nostru MEntuitors
trimit DarulSus luminezemintea friei talei s-i ajute

s înelegi is lucrezi dup putere toate cele ce le înelegi
prin rruntuirea cea venic a sufletului friei tale.

CUPRINS

CUVÎNT ÎNMNTE
CONVORBIREA ÎNTÎ1

Despre mîndrie i despre smerenie

CONVORBIREA A DOUA
Despre slava deart

CONVORBIREA A TREIA
Despre visuri

CONVORBIREA A PATRA
Despre vise mai pe larg

CONVORBIREA A CINCEA
Despre vise i vedenii

CONVORBIREA AASEA
Despre Sfinta Liturghie

i despre Sfînta împrtanie

CONVORBIREA A APTEA
Despre împrtirea

cu vrednicie sau cu nevrednicie

5

10

43

75

119

144

166

211



„Noi aflm din dumnezeietile ScriptuH ,

istoriile bisericeti i din învturile Sfinilor Prini,
c Biserica lui Hristos , de-a lungul veacurilor , a

fost aproape întotdeauna luptat i încercat de
prigoane i de eretici , care au amestecat neghina
ereziilor lor cu griul cel curat , a învturilor celor

sfinte i dreptmritoare. Dar acest lucru nu s-a

întîmplat în vremurile cele de demult ; deoarece
vedem destul de clar c i în vremurile noastre lupii

cei îmbrcai în piei de oi intr i dau nval în

staulul lui Hristos , ca s rup i s sfrîme turma
cea cuvînttoare.

i în zilele noastre vedem c teologii i filosofii

întunericului , rstlmcesc Sfintele i dumneze-
ietile Scripturi , i prin înelegeri prute înalte i
duhovniceti , pe sine i pe muli rtcesc de la

adevr ., i îi duc la pierzare. Aceti lucrtori vicleni

i dascli ai minciunii (I Tim. 4,2;II Petru 2,l),ca i
însui satana , cruia ei îi slujesc , se prefac - prin

graiul apostolesc - în îngeri ai luminii (II Cor . 1 1,

14).

Unii din ei postesc mult i se roag Ia artare , ca
fariseii cei de pe vremea Mîntuitorului ; alii umbl
desculi i îmbrcai în haine vechi i rupte ca
ereticii eustafiei (Pidalion) ; se ffrnicesc pe sine

c au ajuns la adevrata lepdare de sine , se arat
a fi foarte milostivi i nefiind trimii de conducerea
Bisericii , predic prin sate i prin orae spre a duce
pe oameni la pocin , dar de ascultarea i
supunerea ierarhic ce > ionic a Bisericii nimic
nu pomenesc?'
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